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Poznawanie wy∏àczników
Masterpact

Wy∏àczniki i roz∏àczniki Masterpact NW charakteryzujà si´ pràdami
znamionowymi od 800 A do 6300 A.
Aparaty te dost´pne sà w pi´ciu wykonaniach:
c N1 – wykonanie standardowe, charakteryzujàce si´ pe∏nà selektywnoÊcià
dzia∏ania;
c H1 – wykonanie o podwy˝szonych parametrach, charakteryzujàce si´ pe∏nà
selektywnoÊcià dzia∏ania;
c H2 – wykonanie realizujàce kompromis pomi´dzy ograniczaniem pràdu a
selektywnoÊcià dzia∏ania;
c H3 – wykonanie o wysokiej zdolnoÊci wy∏àczeniowej oraz bardzo dobrej
selektywnoÊci dzia∏ania, bez ograniczania pràdu;
c L1 – wykonanie o bardzo wysokiej zdolnoÊci ograniczania pràdu
zwarciowego oraz dosyç wysokim poziomie selektywnoÊci dzia∏ania.

Tabliczka znamionowaTabliczka znamionowaTabliczka znamionowaTabliczka znamionowaTabliczka znamionowa
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Poznawanie wy∏àczników
Masterpact

Wy∏àczniki Masterpact sà dost´pne w wersji wysuwnej oraz mocowanej na sta∏e.
W przypadku wersji wysuwnej aparat mocowany jest w kasecie, natomiast do
mocowania aparatu na sta∏e u˝ywa si´ uchwytów mocujàcych.

Aparat w wersji wysuwnejAparat w wersji wysuwnejAparat w wersji wysuwnejAparat w wersji wysuwnejAparat w wersji wysuwnej

Aparat w wersji mocowanej na sta∏eAparat w wersji mocowanej na sta∏eAparat w wersji mocowanej na sta∏eAparat w wersji mocowanej na sta∏eAparat w wersji mocowanej na sta∏e
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KasetaKasetaKasetaKasetaKaseta
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uchwyt
do przenoszenia

uchwyt
do wyciàgania

wskaênik po∏o˝enia wy∏àcznika „wsuni´ty”,
„test” oraz „wysuni´ty”

blokada przy
u˝yciu zamka

przegrody izolacyjne

wskaênik po∏o˝enia oraz blokada
przegród izolacyjnych

korba do wysuwania wy∏àcznika
(w pozycji spoczynkowej)

blokada przy
u˝yciu k∏ódki

blokada drzwi korba
do wysuwania
wy∏àcznika

os∏ona komór
∏ukowych

od∏àczalne styki wielocz∏onowe

gniazdo korbyprzycisk umo˝liwiajàcy
zmian´ po∏o˝enia
wy∏àcznika

zaciski styków sygnalizujàcych
pozycj´ wy∏àcznika w kasecie

os∏ona zacisków obwodów
pomocniczych

blokada korby

zabezpieczenie
przed wsuni´ciem
niew∏aÊciwego
wy∏àcznika

elementy
blokujàce
dla przegród
izolacyjnych

zaciski
styków
sygnalizujàcych
pozycj´
wy∏àcznika
w kasecie

zaciski styków
sygnalizujàcych
pozycj´
wy∏àcznika
w kasecie

zaciski styków zespo∏u
zabezpieczajàco
-sterujàcego

zaciski
obwodów
pomocniczych

zaciski
styku
sygnalizujàcego
stan ON/OFF



Masterpact NW08-63 Schneider Electric55555

Wy∏àcznik / roz∏àcznikWy∏àcznik / roz∏àcznikWy∏àcznik / roz∏àcznikWy∏àcznik / roz∏àcznikWy∏àcznik / roz∏àcznik
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nap´d silnikowy MCH
napinania spr´˝yn

dêwignia napinania spr´˝yn

styk “gotowy do
zamkni´cia” PF

styk sygnalizujàcy
wyzwolenie na skutek
zak∏ócenia SDE/2 lub
Res - zdalne przywracanie
stanu gotowoÊci

blok zaciskowy dla zespo∏u
 zabezpieczajàco-sterujàcego
oraz styku/styków
SDE

wyzwalacz wzrostowy MX/2
lub wyzwalacz zanikowy MN

wyzwalacz zamykajàcy XF

wyzwalacz wzrostowy MX/1

przycisk za∏àczajàcy

przycisk wy∏àczajàcy

licznik ∏àczeƒ

uchwyt do przenoszenia

styk sygnalizujàcy
wyzwolenie na skutek
zak∏ócenia SDE/1

komora ∏ukowa

blok 4 styków OF
(sygnalizacja stanu ON/OFF)

blok zaciskowy
dla obwodów pomocniczych

2 bloki 4 dodatkowych styków
OF (sygnalizacja stanu ON/OFF)
lub styków EF (sygnalizacja stanu
zamkni´ty i wsuni´ty)

blokada przy u˝yciu zamków

blokada przy u˝yciu k∏ódek

przycisk zamykania na drodze
elektrycznej BPFE

zespó∏
zabezpieczajàco-sterujàcy

blok zaciskowy styków
sygnalizujàcych stan ON/OFF

Poznawanie wy∏àczników
Masterpact
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Os∏ona przedniaOs∏ona przedniaOs∏ona przedniaOs∏ona przedniaOs∏ona przednia
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RESET

wskaênik stanu wy∏àcznika

wskaênik stanu
spr´˝yn oraz gotowoÊci
do zamkni´cia

blokada przycisków
przy u˝yciu k∏ódki lub
przez zaplombowanie os∏on

tabliczka znamionowa

przycisk sygnalizujàcy
wyzwolenie,
s∏u˝àcy tak˝e do
przywracania stanu gotowoÊci
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Eksploatacja wy∏àczników
Masterpact

Rozpoznawanie stanu wy∏àcznika

Wy∏àcznik otwarty,
spr´˝yny nie naciàgni´te.

Wy∏àcznik zamkni´ty,
spr´˝yny nie naciàgni´te.

Wy∏àcznik otwarty, nie
„gotowy do zamkni´cia”,
spr´˝yny naciàgni´te.

Wy∏àcznik zamkni´ty, nie
„gotowy do zamkni´cia”,
spr´˝yny naciàgni´te.

Wy∏àcznik otwarty, „gotowy
do zamkni´cia”, spr´˝yny
naciàgni´te.
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Push ON
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Push OFF
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I
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Test

RESET
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Stan naciàgni´cia sygnalizowany jest tak,
jak to pokazano poni˝ej.

Naciàgni´cie spr´˝yn wy∏àcznika pozwala na zgromadzenie energii niezb´dnej
do zamkni´cia styków g∏ównych. Spr´˝yny mogà byç naciàgni´te r´cznie przy
u˝yciu dêwigni lub za pomocà opcjonalnego nap´du silnikowego MCH.

Naciàganie r´czne:
Pociàgnij dêwigni´
w dó∏ szeÊç razy, a˝
us∏yszysz odg∏os
napinanych spr´˝yn.

Naciàganie automatyczne:
JeÊli zainstalowany zosta∏
nap´d silnikowy MCH,
to spr´˝yny sà
automatycznie naciàgane
po ka˝dym zamkni´ciu
wy∏àcznika.

Test

E
60

37
0A

E
51

21
3A

E
51

29
0A

Naciàganie spr´˝yn

Push OFF
O

I
Push ON

lub
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Eksploatacja wy∏àczników
Masterpact

Zamykanie wy∏àcznika

Lokalnie (elektrycznie)Lokalnie (elektrycznie)Lokalnie (elektrycznie)Lokalnie (elektrycznie)Lokalnie (elektrycznie)

Warunki wymagane przy zamkni´ciuWarunki wymagane przy zamkni´ciuWarunki wymagane przy zamkni´ciuWarunki wymagane przy zamkni´ciuWarunki wymagane przy zamkni´ciu
Zamkni´cie (tzn. za∏àczenie obwodu) jest mo˝liwe tylko wtedy, gdy wy∏àcznik
jest w stanie „gotowy do zamkni´cia”.
Warunki wst´pne  zamkni´cia wy∏àcznika sà nast´pujàce:
c aparat jest otwarty (OFF),
c spr´˝yny sà naciàgni´te,
c brak sygna∏u powodujàcego otwarcie aparatu.

JeÊli w momencie zamykania wy∏àcznik nie jest „gotowy do zamkni´cia”,
to nale˝y zwolniç przycisk za∏àczajàcy i ponownie zamknàç wy∏àcznik dopiero
po zmianie jego stanu na  „gotowy do zamkni´cia”.

Zamkni´cie wy∏àcznikaZamkni´cie wy∏àcznikaZamkni´cie wy∏àcznikaZamkni´cie wy∏àcznikaZamkni´cie wy∏àcznika

Lokalnie (mechanicznie)Lokalnie (mechanicznie)Lokalnie (mechanicznie)Lokalnie (mechanicznie)Lokalnie (mechanicznie)
WciÊnij przycisk za∏àczajàcy ON.

ZdalnieZdalnieZdalnieZdalnieZdalnie

Za∏àczanie i wy∏àczanie funkcji zapobiegajàcej „pompowaniu”Za∏àczanie i wy∏àczanie funkcji zapobiegajàcej „pompowaniu”Za∏àczanie i wy∏àczanie funkcji zapobiegajàcej „pompowaniu”Za∏àczanie i wy∏àczanie funkcji zapobiegajàcej „pompowaniu”Za∏àczanie i wy∏àczanie funkcji zapobiegajàcej „pompowaniu”

Zadaniem funkcji zapobiegajàcej „pompowaniu” jest unikni´cie sytuacji,
w której wy∏àcznik ciàgle otwiera∏by si´ i zamyka∏ w przypadku jednoczesnej
obecnoÊci polecenia zamkni´cia oraz otwarcia.
W przypadku obecnoÊci ciàg∏ego sygna∏u zamkni´cia, po otwarciu wy∏àcznik
pozostaje otwarty, a˝ sygna∏ zamkni´cia nie zostanie przerwany. Powtórne
pojawienie si´ sygna∏u zamykajàcego powoduje zamkni´cie wy∏àcznika.
Funkcja ta mo˝e byç wy∏àczona poprzez po∏àczenie wyzwalacza
zamykajàcego szeregowo ze stykiem PF “gotowy do zamkni´cia”.

WciÊnij przycisk
za∏àczajàcy wy∏àcznik
na drodze elektrycznej.
Zastosowanie wyzwalacza
zamykajàcego XF pozwala
na zdalne zamykanie
wy∏àcznika.

BPFE XF

Przy∏àczenie wyzwalacza zamykajàcego XF
(0.85 do 1.1 Un) do panelu zdalnego sterowania
umo˝liwia zdalne zamykanie wy∏àcznika.

XF

Push OFF
O

Pus
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Aparat nie „gotowy do zamkni´cia”

Aparat „gotowy do zamkni´cia”
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Otwieranie wy∏àcznika

LokalnieLokalnieLokalnieLokalnieLokalnie
WciÊnij przycisk wy∏àczajàcy OFF.

ZdalnieZdalnieZdalnieZdalnieZdalnie
Nale˝y zastosowaç jedno z poni˝szych rozwiàzaƒ:
c jeden lub dwa wyzwalacze wzrostowe MX (MX1 oraz MX2, 0.7 do 1.1 Un),
c jeden wyzwalacz zanikowy MN (0.35 do 0.7 Un),
c jeden wyzwalacz zanikowy MN (0.35 do 0.7 Un) oraz modu∏ opóêniajàcy
(R lub Rr).

Przy∏àczenie tych wyzwalaczy do panelu zdalnego sterowania umo˝liwia
zdalne otwieranie wy∏àcznika.
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E
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E
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29
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E
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21
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3 6

MN
UVR

1012

100/130 V

AC/DC

S

0.5 1

3 1.5

Retardateur de MN

Time delay for UVR

4 5 6

1 2 3

1 2 3

Push

I
Push ON

MX1, MX2, MN Modu∏ opóêniajàcy
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Eksploatacja wy∏àczników
Masterpact

Wy∏àcznik sygnalizuje wystàpienie zak∏ócenia poprzez:
c wskaênik mechaniczny na p∏ycie czo∏owej,
c jeden lub dwa styki pomocnicze SDE (SDE/2 jest opcjonalny).

LokalnieLokalnieLokalnieLokalnieLokalnie
JeÊli wy∏àcznik nie jest wyposa˝ony w opcj´ automatycznego przywracania
stanu gotowoÊci, to nale˝y r´cznie przywróciç stan gotowoÊci

Przywracanie stanu gotowoÊci
po wyzwoleniu

ZdalnieZdalnieZdalnieZdalnieZdalnie
Nale˝y zastosowaç opcj´ zdalnego przywracania stanu gotowoÊci
(nie jest kompatybilna z SDE/2).
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RESET
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Blokowanie wy∏àcznika
Blokowanie mo˝liwoÊci lokalnego
zamykania i otwierania wy∏àcznika

Blokada przycisków przy u˝yciu k∏ódki (ÊrednicaBlokada przycisków przy u˝yciu k∏ódki (ÊrednicaBlokada przycisków przy u˝yciu k∏ódki (ÊrednicaBlokada przycisków przy u˝yciu k∏ódki (ÊrednicaBlokada przycisków przy u˝yciu k∏ódki (Êrednica
5 do 8 mm), plomby lub Êrub5 do 8 mm), plomby lub Êrub5 do 8 mm), plomby lub Êrub5 do 8 mm), plomby lub Êrub5 do 8 mm), plomby lub Êrub
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OdblokowanieOdblokowanieOdblokowanieOdblokowanieOdblokowanie
Usuƒ k∏ódk´, plomb´
lub Êruby.
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30
0B

E
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30
1B

E
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30
2B

E
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30
3B

k∏ódka plomba

BlokowanieBlokowanieBlokowanieBlokowanieBlokowanie
Zamknij os∏ony. Za∏ó˝ k∏ódk´, plomb´

lub Êruby.

E
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4B

E
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5B

UnieÊ i otwórz os∏ony. Przyciski sà
odblokowane.

Test

Push OFF

O I
Push ON

Push OFF

O I
Push ON

E
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7A

Êruby
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Eksploatacja wy∏àczników
Masterpact

Blokowanie wy∏àcznika
Blokowanie mo˝liwoÊci lokalnego
i zdalnego zamykania wy∏àcznika

E
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SprawdzanieSprawdzanieSprawdzanieSprawdzanieSprawdzanie
Przyciski sà zablokowane.

OdblokowanieOdblokowanieOdblokowanieOdblokowanieOdblokowanie
Usuƒ k∏ódk´.
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Za∏ó˝ k∏ódk´.

E
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21
8A

E
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30
8A

Push

I
Push ON

Push

I
Push ON

Push OFF
O

Pus

Metody blokowania wy∏àcznikaMetody blokowania wy∏àcznikaMetody blokowania wy∏àcznikaMetody blokowania wy∏àcznikaMetody blokowania wy∏àcznika
W celu zablokowania mo˝liwoÊci zamkni´cia wy∏àcznika lokalnie (przy u˝yciu
przycisków) lub zdalnie nale˝y w zale˝noÊci od potrzeb zastosowaç:
c k∏ódk´,
c jeden lub dwa zamki,
c kombinacj´ dwóch powy˝szych systemów blokowania.

Instalowanie k∏ódki (maksymalna Êrednica 5 do 8 mm)Instalowanie k∏ódki (maksymalna Êrednica 5 do 8 mm)Instalowanie k∏ódki (maksymalna Êrednica 5 do 8 mm)Instalowanie k∏ódki (maksymalna Êrednica 5 do 8 mm)Instalowanie k∏ódki (maksymalna Êrednica 5 do 8 mm)

BlokowanieBlokowanieBlokowanieBlokowanieBlokowanie
Otwórz wy∏àcznik. Wyciàgnij jarzmo.
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SprawdzanieSprawdzanieSprawdzanieSprawdzanieSprawdzanie
Przyciski sà zablokowane.

E
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Push

I
Push ON

Push OFF
O

Pus

OdblokowanieOdblokowanieOdblokowanieOdblokowanieOdblokowanie
W∏ó˝ klucz (klucze).

Dost´pne sà cztery typy zamkówDost´pne sà cztery typy zamkówDost´pne sà cztery typy zamkówDost´pne sà cztery typy zamkówDost´pne sà cztery typy zamków
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Przekr´ç klucz (klucze). Wyj´cie klucza (kluczy)
jest niemo˝liwe.

RONIS PROFALUX CASTELL

E
51

27
2A

KIRK

Blokowanie wy∏àcznika przy u˝yciu jednego lub dwóch zamkówBlokowanie wy∏àcznika przy u˝yciu jednego lub dwóch zamkówBlokowanie wy∏àcznika przy u˝yciu jednego lub dwóch zamkówBlokowanie wy∏àcznika przy u˝yciu jednego lub dwóch zamkówBlokowanie wy∏àcznika przy u˝yciu jednego lub dwóch zamków

BlokowanieBlokowanieBlokowanieBlokowanieBlokowanie
Otwórz wy∏àcznik.

E
51

21
7A

E
51

31
0A

E
51

31
1A

Przekr´ç klucz (klucze). Wyjmij klucz (klucze)
z zamka.

Push

I
Push ON

E
51

27
0A
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Eksploatacja wy∏àczników
Masterpact w wersji
wysuwnej

OkreÊlenie pozycji wy∏àcznika
w kasecie

c pozycja „wsuni´ty”

E
51

22
2A

Wskaênik umieszczony z przodu kasety informuje o pozycji wy∏àcznika
w kasecie.

E
51

21
9A

c pozycja „test”

E
51

22
0A

E
51

31
4A

c pozycja „wysuni´ty”

E
51

22
1A

E
51

31
6A

E
51

31
5A

Test

Test

Test

Test

26 mm

Test
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Zmiana pozycji wy∏àcznika

Warunki wst´pneWarunki wst´pneWarunki wst´pneWarunki wst´pneWarunki wst´pne

W celu zmiany pozycji wy∏àcznika nale˝y u˝yç korby. Systemy  blokujàce,
k∏ódki, a tak˝e blokada korby, uniemo˝liwiajà u˝ycie korby.

Zmiana pozycji wy∏àcznika z „wsuni´ty” na „test”,Zmiana pozycji wy∏àcznika z „wsuni´ty” na „test”,Zmiana pozycji wy∏àcznika z „wsuni´ty” na „test”,Zmiana pozycji wy∏àcznika z „wsuni´ty” na „test”,Zmiana pozycji wy∏àcznika z „wsuni´ty” na „test”,
a nast´pnie na „wysuni´ty”a nast´pnie na „wysuni´ty”a nast´pnie na „wysuni´ty”a nast´pnie na „wysuni´ty”a nast´pnie na „wysuni´ty”

Wyciàganie  wspornikówWyciàganie  wspornikówWyciàganie  wspornikówWyciàganie  wspornikówWyciàganie  wsporników

Wy∏àcznik znajduje si´ w pozycji „wsuni´ty”. Wy∏àcznik znajduje si´
w pozycji „test”.

E
51

22
3B

Wy∏àcznik znajduje si´ w pozycji „test”. Wyjmij
korb´ lub kontynuuj, zmieniajàc pozycj´ na
„wysuni´ty”.

Wy∏àcznik znajduje si´
w pozycji „wysuni´ty”.

NaciÊnij elementy
umo˝liwiajàce
wyciàgni´cie
wsporników,
a nast´pnie wyciàgnij je.

W celu wsuni´cia wsporników naciÊnij
te same elementy i wsuƒ wsporniki.

E
51

22
6B

E
51

22
4B

Test

Test

1

Test

Test

2

Test

Test

3

Test

5
6

4

Test

2

1

Test

3

Zmiana pozycji wy∏àcznika jest mo˝liwa
tylko po usuni´ciu wszystkich blokad
kasety patrz str. 22.

Uwaga. Prawy wspornik nie mo˝e byç
wyciàgni´ty, jeÊli nie wyj´to korby lub
wy∏àcznik nie jest ca∏kowicie wysuni´ty.
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UmieÊç wy∏àcznik na wspornikach. Upewnij si´,
˝e wy∏àcznik spoczywa prawid∏owo na wspornikach.

E
51

22
7A

Otwórz wy∏àcznik,
w przeciwnym
przypadku otworzy
si´ on automatycznie
podczas wsuwania.

E
51

21
7A

Wsuƒ wy∏àcznik do kasety, uwa˝ajàc, aby nie naciskaç na zespó∏
zabezpieczajàco-sterujàcy.

E
51

23
0B

Pe∏na informacja na temat przenoszenia
oraz monta˝u aparatów Masterpact
znajduje si´ w instrukcji instalowania.

Przed zamontowaniem wy∏àcznika
nale˝y sprawdziç, czy kaseta pasuje
do wy∏àcznika.

Zmiana pozycji wy∏àcznika z „wysuni´ty” na „test”,Zmiana pozycji wy∏àcznika z „wysuni´ty” na „test”,Zmiana pozycji wy∏àcznika z „wysuni´ty” na „test”,Zmiana pozycji wy∏àcznika z „wysuni´ty” na „test”,Zmiana pozycji wy∏àcznika z „wysuni´ty” na „test”,
a nast´pnie na „wsuni´ty”a nast´pnie na „wsuni´ty”a nast´pnie na „wsuni´ty”a nast´pnie na „wsuni´ty”a nast´pnie na „wsuni´ty”
Wy∏àcznik znajduje si´ w pozycji „wysuni´ty”. Wy∏àcznik znajduje

si´ w pozycji „test”.

1
2

Test

Test

5
6

Test Test

TestTest

Test

3 4

Eksploatacja wy∏àczników
Masterpact w wersji
wysuwnej

Test

Push

I
Push ON

Zmiana pozycji wy∏àcznika

Wk∏adanie aparatu MasterpactWk∏adanie aparatu MasterpactWk∏adanie aparatu MasterpactWk∏adanie aparatu MasterpactWk∏adanie aparatu Masterpact

Wy∏àcznik znajduje si´ w pozycji
„test”. Wyjmij korb´ lub kontynuuj,
zmieniajàc pozycj´ na „wsuni´ty”.

Wy∏àcznik znajduje si´
w pozycji „wsuni´ty”.

JeÊli niemo˝liwe jest wsuni´cie
wy∏àcznika do kasety, to nale˝y
sprawdziç czy system dopasowania
(zabezpieczenie przed wsuni´ciem
niew∏aÊciwego wy∏àcznika)
zainstalowany w kasecie jest zgodny
z tym zainstalowanym w wy∏àczniku.

E
51

22
8B
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Dopasowanie wy∏àcznika
Masterpact do kasety

Informacja na temat instalowania
systemu dopasowania, stanowiàcego
zabezpieczenie przed b∏´dem
monta˝owym, polegajàcym na w∏o˝eniu
wy∏àcznika do niew∏aÊciwej kasety,
znajduje si´ w instrukcji obs∏ugi systemu
dopasowania.

E
51

31
7B

Zabezpieczenie przed wsuni´ciem niew∏aÊciwego wy∏àcznika zapewnia,
˝e wy∏àcznik mo˝e zostaç zainstalowany tylko we w∏aÊciwej kasecie.

Mo˝liwe warianty przedstawiono w poni˝szej tabeli.

A B C D
A B C E
A B C F
A B C G
A B D E
A B D F
A B D G
A B E F
A B E G
A B F G
A C D E
A C D F
A C D G
A C E F
A C E G
A C F G
A D E F
A D E G
A D F G
A E F G

B C D E
B C D F
B C D G
B C E F
B C E G
B D E F
B D E G
B D F G
C D E F
C D E G
C E F G
D E F G

5 6 7
4 6 7
4 5 7
4 5 6
3 6 7
3 5 7
3 5 6
3 4 7
3 4 6
3 4 5
2 6 7
2 5 7
2 5 6
2 4 7
2 4 6
2 4 5
2 3 7
2 3 6
2 3 5
2 3 4

1 6 7
1 5 7
1 4 7
1 4 6
1 3 7
1 3 6
1 3 5
1 3 4
1 2 7
1 2 6
1 2 4
1 2 3

12

3
4

6
5

7

A
B

C
D

F
E

G
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Blokowanie drzwi rozdzielnicy

Blokowanie drzwiBlokowanie drzwiBlokowanie drzwiBlokowanie drzwiBlokowanie drzwi

E
51

23
4A

Odblokowanie drzwiOdblokowanie drzwiOdblokowanie drzwiOdblokowanie drzwiOdblokowanie drzwi

Przestaw wy∏àcznik
do pozycji „wysuni´ty”.

E
51

23
6A

Drzwi sà odblokowane.

Blokada jest montowana z lewej lub z prawej strony kasety:
c jeÊli wy∏àcznik znajduje si´ w pozycji „wsuni´ty” lub „test”, to zatrzask jest
opuszczony i drzwi sà zablokowane,
c jeÊli wy∏àcznik znajduje si´ w pozycji „wysuni´ty”, to zatrzask jest
podniesiony i drzwi sà odblokowane.

E
51

23
1B

E
51

23
2A

E
51

23
5A

E
51

23
3A

Przestaw wy∏àcznik
do pozycji „test” lub
„wsuni´ty”.

Drzwi sà zablokowane.

Test

Test

Test

Eksploatacja wy∏àczników
Masterpact w wersji
wysuwnej

Zamknij drzwi.
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Blokowanie wy∏àcznika
w okreÊlonej pozycji

Wy∏àcznik znajduje si´ w pozycji
„wysuni´ty”.

E
51

23
7A

Wyciàgnij jarzmo.
E

51
23

9A

E
51

23
8A

Za∏ó˝ k∏ódk´/k∏ódki (maksymalna
Êrednica 5 do 8 mm).

E
51

24
3B

E
51

24
0A

K∏ódki oraz zamki mogà byç stosowane
jednoczeÊnie.

OdblokowanieOdblokowanieOdblokowanieOdblokowanieOdblokowanie

Zwolnij jarzmo.

W∏o˝enie korby jest mo˝liwe.

W∏o˝enie korby jest niemo˝liwe.

E
51

24
1A

E
51

24
2A

Test

Test

Test

OK

Test

Test

Test

Test

Metody blokowaniaMetody blokowaniaMetody blokowaniaMetody blokowaniaMetody blokowania
W celu zablokowania wy∏àcznika w okreÊlonej pozycji nale˝y w zale˝noÊci
od potrzeb zastosowaç:
c jednà do trzech k∏ódek,
c jeden lub dwa zamki,
c kombinacj´ dwóch powy˝szych systemów blokowania.

Zablokowanie mo˝liwoÊci wsuni´cia wy∏àcznika, jeÊli jestZablokowanie mo˝liwoÊci wsuni´cia wy∏àcznika, jeÊli jestZablokowanie mo˝liwoÊci wsuni´cia wy∏àcznika, jeÊli jestZablokowanie mo˝liwoÊci wsuni´cia wy∏àcznika, jeÊli jestZablokowanie mo˝liwoÊci wsuni´cia wy∏àcznika, jeÊli jest
on w pozycji „wysuni´ty”, przy u˝yciu k∏ódek (maksymalnaon w pozycji „wysuni´ty”, przy u˝yciu k∏ódek (maksymalnaon w pozycji „wysuni´ty”, przy u˝yciu k∏ódek (maksymalnaon w pozycji „wysuni´ty”, przy u˝yciu k∏ódek (maksymalnaon w pozycji „wysuni´ty”, przy u˝yciu k∏ódek (maksymalna
Êrednica 5 do 8 mm)Êrednica 5 do 8 mm)Êrednica 5 do 8 mm)Êrednica 5 do 8 mm)Êrednica 5 do 8 mm)

BlokowanieBlokowanieBlokowanieBlokowanieBlokowanie

Usuƒ k∏ódk´/k∏ódki.
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Test

OK

Test

Eksploatacja wy∏àczników
Masterpact w wersji
wysuwnej

OdblokowanieOdblokowanieOdblokowanieOdblokowanieOdblokowanie

Dost´pne sà cztery typy zamkówDost´pne sà cztery typy zamkówDost´pne sà cztery typy zamkówDost´pne sà cztery typy zamkówDost´pne sà cztery typy zamków

E
51

24
7A

W∏o˝enie korby jest mo˝liwe.W∏ó˝ klucz/klucze.

E
51

24
6A

E
51

24
3B

Przekr´ç klucz/klucze.

E
51

27
0A

RONIS

E
51

26
9A

PROFALUX

E
51

27
1A

CASTELL

E
51

27
2A

KIRK

Test

Zablokowanie mo˝liwoÊci wsuni´cia wy∏àcznika, jeÊli jestZablokowanie mo˝liwoÊci wsuni´cia wy∏àcznika, jeÊli jestZablokowanie mo˝liwoÊci wsuni´cia wy∏àcznika, jeÊli jestZablokowanie mo˝liwoÊci wsuni´cia wy∏àcznika, jeÊli jestZablokowanie mo˝liwoÊci wsuni´cia wy∏àcznika, jeÊli jest
on w pozycji „wysuni´ty”, przy u˝yciu jednego lub dwóchon w pozycji „wysuni´ty”, przy u˝yciu jednego lub dwóchon w pozycji „wysuni´ty”, przy u˝yciu jednego lub dwóchon w pozycji „wysuni´ty”, przy u˝yciu jednego lub dwóchon w pozycji „wysuni´ty”, przy u˝yciu jednego lub dwóch
zamkówzamkówzamkówzamkówzamków

Wyjmij klucz/klucze. W∏o˝enie korby jest niemo˝liwe.

E
51

24
5A

E
51

24
0A

Test

Blokowanie wy∏àcznika
w okreÊlonej pozycji

K∏ódki oraz zamki mogà byç
stosowane jednoczeÊnie.

E
51

23
7A

Blokowanie
Wy∏àcznik znajduje si´
w pozycji „wysuni´ty”.

E
51

24
4A

Przekr´ç klucz/klucze.

Test

Test

Test
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Przestaw wy∏àcznik do pozycji „wysuni´ty”,
a nast´pnie wyjmij go z kasety.

E
51

23
7A

W∏ó˝ korb´.

E
51

31
8B

E
51

24
8A

Przekr´ç prze∏àcznik w lewo - wy∏àcznik mo˝e byç teraz zablokowany
w ka˝dej z trzech pozycji.

E
51

25
1A

Przeprowadzenie czynnoÊci
wymienionych w tym punkcie wymaga
wyj´cia wy∏àcznika z kasety.

Blokowanie wy∏àcznika przy otwartych drzwiachBlokowanie wy∏àcznika przy otwartych drzwiachBlokowanie wy∏àcznika przy otwartych drzwiachBlokowanie wy∏àcznika przy otwartych drzwiachBlokowanie wy∏àcznika przy otwartych drzwiach

W∏o˝enie korby przy otwartych drzwiach
szafy rozdzielczej jest niemo˝liwe.

E
51

28
5A

W∏o˝enie korby przy zamkni´tych
drzwiach szafy rozdzielczej jest
mo˝liwe.

Wy∏àcznik mo˝e byç zablokowany nie tylko w pozycji „wysuni´ty”, ale w ka˝dej
z trzech dost´pnych pozycji.

E
51

25
0A

Test

Test

Test

Test

Test

Test

All-position
locking

Locking in
"disconnected" position

rear view

Test

Blokowanie wy∏àcznika w ka˝dej pozycjiBlokowanie wy∏àcznika w ka˝dej pozycjiBlokowanie wy∏àcznika w ka˝dej pozycjiBlokowanie wy∏àcznika w ka˝dej pozycjiBlokowanie wy∏àcznika w ka˝dej pozycji

blokada
w ka˝dej pozycji

blokada w pozycji
„wysuni´ty”

12345678901
12345678901
12345678901
12345678901widok z ty∏u
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Eksploatacja wy∏àczników
Masterpact w wersji
wysuwnej

Blokowanie przegród
izolacyjnych przy u˝yciu k∏ódek
Blokada instalowana wewnàtrz
kasety
Blokowanie przy u˝yciu dodatkowych elementów blokujàcychBlokowanie przy u˝yciu dodatkowych elementów blokujàcychBlokowanie przy u˝yciu dodatkowych elementów blokujàcychBlokowanie przy u˝yciu dodatkowych elementów blokujàcychBlokowanie przy u˝yciu dodatkowych elementów blokujàcych

Cztery warianty blokadyCztery warianty blokadyCztery warianty blokadyCztery warianty blokadyCztery warianty blokady

E
51

33
8A

Wyjmij element/elementy
z miejsca ich
przechowywania.

E
51

33
9A

UmieÊç element/elementy na prowadnicy/
prowadnicach.

E
51

34
0A

Zablokuj element/elementy przy u˝yciu k∏ódki.

E
51

34
1A

E
51

34
3A

górna i dolna przegroda
nie zablokowana

górna przegroda zablokowana, dolna
przegroda nie zablokowana

górna przegroda
nie zablokowana, dolna
przegroda zablokowana

górna i dolna przegroda
zablokowana

1

2

3Ø5 ➞  Ø8
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E
60

04
2A

E
51

25
2A

E
51

25
4A

W celu zablokowania górnej
przegrody wyciàgnij lewe
jarzmo.

E
51

25
5A

W tym przypadku dost´pne sà dwie
funkcje:
c blokowanie górnej lub dolnej przegrody
izolacyjnej,
c sygnalizacja pozycji przegród:
v przegroda otwarta,
v przegroda zamkni´ta.

BlokowanieBlokowanieBlokowanieBlokowanieBlokowanie

W celu zablokowania dolnej przegrody
wyciàgnij prawe jarzmo.

Blokada zewn´trzna z sygnalizacjà
po∏o˝enia przegród

Za∏ó˝ k∏ódk´
(maksymalna Êrednica
5 do 8 mm).

E
51

25
3A

OdblokowanieOdblokowanieOdblokowanieOdblokowanieOdblokowanie

Za∏ó˝ k∏ódk´
(maksymalna Êrednica
5 do 8 mm).

E
51

25
7A

Zdejmij k∏ódk´. Wsuƒ jarzmo/jarzma.

E
51

25
6A

Test

Test

Test
Test

Test
Test

E
51

34
5A

E
51

34
6A

Test

Test

W celu zablokowania górnej i dolnej
przegrody wyciàgnij oba jarzma.

Za∏ó˝ k∏ódk´
(maksymalna Êrednica
5 do 8 mm).

Test

Test

Test

Test

Test

górna przegroda 
zamkni´ta, dolna 
przegroda otwarta

górna przegroda 
otwarta, dolna 
przegroda zamkni´ta

górna i dolna 
przegroda otwarta

górna i dolna
przegroda zamkni´ta
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Identyfikacja
wyposa˝enia
dodatkowego

Oznaczenie zacisków obwodów
pomocniczych
Rozmieszczenie bloków
zaciskowych

E
60

35
2A

Com UC1 UC2 UC3 UC4 M2C/M6C SDE1
E5
E3
E1

E6
E4
E2

Z5
Z3
Z1

M1
Z4
Z2

M2
T3
T1

M3
T4
T2

F2 +
VN
F1 -

V3
V2
V1

484/Q3
474/Q2
471/Q1

184/K2
182
181/K1

84
82
81

MN/MX2
D2/C12

/C13
D1/C11

MX1
C2
C3
C1

XF
A2
A3
A1

PF
254
252
251

MCH
B2
B3
B1

OF24
244
242
241

OF23
234
232
231

OF22
224
222
221

OF21
214
212
211

OF14
144
142
141

OF13
134
132
131

OF12
124
122
121

OF11
114
112
111

OF4
44
42
41

OF3
34
32
31

OF3
34
32
31

OF2
24
22
21

OF1
14
12

CE3
334

332
331

CE2
324

322
321

CE1
314

312
311

Com
UC1

UC2
UC3

UC4
M2C

/M6
C

SDE
1

E5
E3

E1

E6
E4

E2

Z5
Z3

Z1

M1
Z4

Z2

M2
T3

T1

M3
T4

T2
F2 

+VN
F1 

-

V3
V2

V1
484

/ Q
3474

/ Q
2471

/ Q
1

184
/ K

2182
181

/ K
1

84
82

81

MN/
MX2D2/

 C1
2

   
 / 

C13

D1/
 C1

1

MX1
C2

C3
C1

XF
A2

A3
A1

PF
254

252
251

MCH
B2

B3
B1

OF2
4244

242
241

OF2
3234

232
231

OF2
2224

222
221

OF2
1214

212
211

OF1
4144

142
141

OF1
3134

132
131

OF1
2124

122
121

OF1
1114

112
111

OF4
44

42
41

32
31

OF3
34 OF2

24
22

21

OF1
14

1
21
1

CT3
934

932
931

CT2
924

922
921

CT1
914

912
911

CD3
834

832
831

CD2
824

822
821

CD1
814

812
811

EF24
248
246
245

EF23
238
236
235

EF22
228
226
225

EF21
218
216
215

EF14
148
146
145

EF13
138
136
135

EF12
128
126
125

EF11
118
116
115

CE3
334
332
331

CE2
324
322
321

CE1
314
312
311

Com UC1 UC2 UC3 UC4 M2C/M6C SDE1
E5
E3
E1

E6
E4
E2

Z5
Z3
Z1

M1
Z4
Z2

M2
T3
T1

M3
T4
T2

F2 +
VN
F1 -

V3
V2
V1

484/Q3

474/Q2
471/Q1

184/K2
182

181/K1

84
82
81

CD3
834
832
831

CD2
824
822
821

CD1
814
812
811

MN/MX2
D2/C12

    /C13
D1/C11

MX1
C2
C3
C1

XF
A2
A3
A1

PF
254
252
251

MCH
B2
B3
B1

OF24
244
242
241

OF23
234
232
231

OF22
224
222
221

OF21
214
212
211

OF14
144
142
141

OF13
134
132
131

OF12
124
122
121

OF11
114
112
111

OF4
44
42
41

32
31

OF3
34

OF2
24
22
21

OF1
14
12

CT3
934
932
931

CT2
924
922
921

CT1
914
912
911

11

11

lub

lub lub lub lub lub lub lub lub

CE6
364
362
361

CE5
354
352
351

CE4
344
342
341

lub

lub

CE9
394
392
391

CE8
384
382
381

CE7
374
372
371

CD6
864
862
861

CD5
854
852
851

CD4
844
842
841
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Schematy elektryczne
Aparaty w wersji wysuwnej
i mocowane na sta∏e

Schematy przedstawiono dla obwodu
wy∏àczonego spod napi´cia, wszystkich
aparatów otwartych i znajdujàcych si´
w pozycji „wsuni´ty”, naciàgni´tych
spr´˝yn i przekaêników w stanie
niepobudzonym.

E
60

35
3A

A P H

c c c

c c c

c c c

c c c
c c c

c c c

c c

c c

c c

c c

/

/

Sieç rozdzielczaSieç rozdzielczaSieç rozdzielczaSieç rozdzielczaSieç rozdzielcza

ComComComComCom : komunikacja E1-E6

UC1: Z1-Z5 Blokowanie selektywno-strefowe (ZSI)
Z1 = wyjÊcie ZSI
Z2 = wyjÊcie ZSI; Z3 = wejÊcie ZSI
Z4 = wejÊcie ZSI ST (zwarciowe)
Z5 = wejÊcie ZSI GF (ziemnozwarciowe)
M1 = wejÊcie modu∏u Vigi

UC2: T1, T2, T3, T4 = wejÊcie zewn´trznego
przek∏adnika przewodu N
M2, M3 = wejÊcia modu∏u Vigi (Micrologic 7)

UC3: F2+, F1– zewn´trzny modu∏ zasilajàcy 24 V DC
VN przy∏àcze napi´cia zewn´trznego

UC4: V1, V2, V3 opcjonalne przy∏àcze napi´cia
zewn´trznego

M2C: 2 styki programowalne (wewn´trzny
przekaênik)
wymagane jest zewn´trzne  zasilanie 24 V DC

lub

M6C: 6 styków programowalnych (zewn´trzny
przekaênik)
wymagane jest zewn´trzne  zasilanie 24 V DC

Zespó∏ zabezpieczajàco-sterujàcyZespó∏ zabezpieczajàco-sterujàcyZespó∏ zabezpieczajàco-sterujàcyZespó∏ zabezpieczajàco-sterujàcyZespó∏ zabezpieczajàco-sterujàcy

Zespó∏ zabezpieczajàco-sterujàcyZespó∏ zabezpieczajàco-sterujàcyZespó∏ zabezpieczajàco-sterujàcyZespó∏ zabezpieczajàco-sterujàcyZespó∏ zabezpieczajàco-sterujàcy Sterowanie zdalneSterowanie zdalneSterowanie zdalneSterowanie zdalneSterowanie zdalne

SDE2SDE2SDE2SDE2SDE2: styk sygnalizujàcy wystàpienie zak∏ócenia
lublublublublub
ResResResResRes: zdalne przywracanie stanu gotowoÊci

SDE1SDE1SDE1SDE1SDE1: styk sygnalizujàcy wystàpienie zak∏ócenia
(dostarczany standardowo)

MNMNMNMNMN: wyzwalacz zanikowy
lublublublublub
MX2MX2MX2MX2MX2: wyzwalacz wzrostowy

MX1MX1MX1MX1MX1: wyzwalacz wzrostowy (standardowy lub z opcjà
komunikacyjnà)

XFXFXFXFXF: wyzwalacz zamykajàcy (standardowy lub z opcjà
komunikacyjnà)

PFPFPFPFPF: styk „gotowy do zamkni´cia”

MCH MCH MCH MCH MCH : nap´d silnikowy

Uwaga:Uwaga:Uwaga:Uwaga:Uwaga:
JeÊli zastosowano wyzwalacz MX lub XF z opcjà komunikacyjnà,
to nale˝y wykonaç przy∏àczenie dodatkowego obwodu (C3, A3)
nawet, gdy modu∏ komunikacyjny nie zosta∏ zainstalowany.

A: A: A: A: A: amperomierz cyfrowy
P: P: P: P: P: A + pomiar mocy + dodatkowe zabezpieczenia
H: H: H: H: H: P + pomiar wy˝szych harmonicznych

/

/

Sterowanie zdalne

Sterowanie zdalneSterowanie zdalneSterowanie zdalneSterowanie zdalneSterowanie zdalne
SDE2  / Res SDE1 MN   / MX2 MX1 XF PF MCH

184 K2 84 D2 C12 C2 A2 254 B2

182 82 C3 A3 252 B3

181 K1 81 D1 C11 C1 A1 251 B1

Zespó∏ zabezpieczajàco-sterujàcyZespó∏ zabezpieczajàco-sterujàcyZespó∏ zabezpieczajàco-sterujàcyZespó∏ zabezpieczajàco-sterujàcyZespó∏ zabezpieczajàco-sterujàcy
Com UC1 UC2 UC3 UC4 M2C / M6C

E5 E6 Z5 M1 M2 M3 F2+ V3 484 Q3

E3 E4 Z3 Z4 T3 T4 VN V2 474 Q2

E1 E2 Z1 Z2 T1 T2 F1 – V1 471 Q1

/

/

/

E
46

13
2A

E
60

35
4A

E
60

35
6A

47
1

S1

47
4

48
4

S2

47
4

Q
1

Q
2

Q
3

M6C

M2C M6C

MX1

C
2

C
3

C
1

BPO

A
2

A
3

A
1

BPF

XF

E
46

13
5A

E
46

13
6A

E
46

13
7A

E
60

35
5A

D
2

D
1

AT

MN MX2

C
12

C
13

C
11

lub

T
4

T
3

T
2

T
1

Z
4

Micrologic

Z
4

Z
3

Z
2

Z
1

Z
3

Z
1

Z
2

N L3L2L1

Q

Sieç rozdzielcza
wy∏àcznik 
na dop∏ywie

wy∏àcznik 
na odp∏ywie

Z
5

V
N

V
1

V
2

V
3

M
3

M
2

M
1

F
2+

F
1 18

1

18
2

18
4

SDE2
za

k∏
óc

en
ie

81

82 84

SDE1

K
2

Res
K

1

za
k∏

óc
en

ie

PF

25
2

25
4

25
1

go
to

w
y 

do
 

za
m

kn
i´

ci
a

B
1

MCH

B
3

B
2

sp
r´

˝y
ny

 
na

ci
àg

ni
´t

e

lublub
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Identyfikacja
wyposa˝enia
dodatkowego

Schematy elektryczne

OF 24 lubOF 24 lubOF 24 lubOF 24 lubOF 24 lub styki sygnalizujàce stan ON/OFF

EF 24EF 24EF 24EF 24EF 24 styki sygnalizujàce stan
„wsuni´ty” i „zamkni´ty”

OF 23 lubOF 23 lubOF 23 lubOF 23 lubOF 23 lub
EF 23EF 23EF 23EF 23EF 23

OF 22 lubOF 22 lubOF 22 lubOF 22 lubOF 22 lub
EF 22EF 22EF 22EF 22EF 22

OF 21 lubOF 21 lubOF 21 lubOF 21 lubOF 21 lub
EF 21EF 21EF 21EF 21EF 21

OF 14 lubOF 14 lubOF 14 lubOF 14 lubOF 14 lub
EF 14EF 14EF 14EF 14EF 14

OF 13 olubrOF 13 olubrOF 13 olubrOF 13 olubrOF 13 olubr
EF 13EF 13EF 13EF 13EF 13

OF12 lubOF12 lubOF12 lubOF12 lubOF12 lub
EF12EF12EF12EF12EF12

OF11 lubOF11 lubOF11 lubOF11 lubOF11 lub
EF11EF11EF11EF11EF11

OF4OF4OF4OF4OF4: styki sygnalizujàce
OF3OF3OF3OF3OF3  stan ON/OFF
OF2OF2OF2OF2OF2
OF1OF1OF1OF1OF1

OF24 OF23 OF22 OF21 OF14 OF13 OF12 OF11

244 234 224 214 144 134 124 114

242 232 222 212 142 132 122 112

241 231 221 211 141 131 121 111

EF24 EF23 EF22 EF21 EF14 EF13 EF12 EF11

248 238 228 218 148 138 128 118

246 236 226 216 146 136 126 116

245 235 225 215 145 135 125 115

Styki sygnalizujàce stan wy∏àcznikaStyki sygnalizujàce stan wy∏àcznikaStyki sygnalizujàce stan wy∏àcznikaStyki sygnalizujàce stan wy∏àcznikaStyki sygnalizujàce stan wy∏àcznika

Styki sygnalizujàce stan wy∏àcznikaStyki sygnalizujàce stan wy∏àcznikaStyki sygnalizujàce stan wy∏àcznikaStyki sygnalizujàce stan wy∏àcznikaStyki sygnalizujàce stan wy∏àcznika

CD3CD3CD3CD3CD3: styki
sygnalizujàce
CD2CD2CD2CD2CD2  pozycj´
CD1CD1CD1CD1CD1  „wysuni´ty”

lublublublublub

CE6CE6CE6CE6CE6: styki
sygnalizujàce
CE5CE5CE5CE5CE5   pozycj´
CE4CE4CE4CE4CE4   „wysuni´ty”

lub lub lub lub lub lub lub lub

CD3 CD2 CD1 CE3 CE2 CE1 CT3 CT2 CT1

834 824 814 334 324 314 934 924 914

832 822 812 332 322 312 932 922 912

831 821 811 331 321 311 931 921 911

CE6 CE5 CE4 CE9 CE8 CE7

364 354 344 394 384 374

362 352 342 392 382 372

361 351 341 391 381 371

lub lub

CE3:CE3:CE3:CE3:CE3: styki
sygnalizujàce
CE2CE2CE2CE2CE2 pozycj´
CE1CE1CE1CE1CE1 „wsuni´ty”

OF4 OF3 OF2 OF1

44 34 24 14

42 32 22 12

41 31 21 11

Styki sygnalizujàce po∏o˝enie wy∏àcznika w kasecieStyki sygnalizujàce po∏o˝enie wy∏àcznika w kasecieStyki sygnalizujàce po∏o˝enie wy∏àcznika w kasecieStyki sygnalizujàce po∏o˝enie wy∏àcznika w kasecieStyki sygnalizujàce po∏o˝enie wy∏àcznika w kasecie

XXX

Styki sygnalizujàce po∏o˝enie wy∏àcznika w kasecieStyki sygnalizujàce po∏o˝enie wy∏àcznika w kasecieStyki sygnalizujàce po∏o˝enie wy∏àcznika w kasecieStyki sygnalizujàce po∏o˝enie wy∏àcznika w kasecieStyki sygnalizujàce po∏o˝enie wy∏àcznika w kasecie

Styki sygnalizujàce po∏o˝enie wy∏àcznika w kasecieStyki sygnalizujàce po∏o˝enie wy∏àcznika w kasecieStyki sygnalizujàce po∏o˝enie wy∏àcznika w kasecieStyki sygnalizujàce po∏o˝enie wy∏àcznika w kasecieStyki sygnalizujàce po∏o˝enie wy∏àcznika w kasecie

E
60

35
7A

E
60

35
8A

E
60

36
1A

E
60

37
1A

E
60

36
2A

12 14
11

22 2432 34
31 21

OF4

42 44
41

OF3 OF2 OF1

otwarty zamkni´ty

OF . .

zamkni´ty wsuni´ty 
i zamkni´ty

OF . .

CE

EF

nie wsuni´ty
lub
wsuni´ty 
i otwarty

lub

. .
 1

. .
 2

. .
 4

. .
 6

. .
 8

. .
 5 33
1

33
2

33
4

CE3

wysuni´ty

32
1

32
2

32
4

CE2

31
1

31
2

31
4

CE1

91
4

91
2

91
1

92
4

92
2

92
1

CT3

93
4

93
2

93
1

CT2 CT1

test

33
1

33
2

33
4

CE3

wsuni´ty

32
1

32
2

32
4

CE2

31
1

31
2

31
4

CE1

Styki sygnalizujàce stan wy∏àcznikaStyki sygnalizujàce stan wy∏àcznikaStyki sygnalizujàce stan wy∏àcznikaStyki sygnalizujàce stan wy∏àcznikaStyki sygnalizujàce stan wy∏àcznika

CT3CT3CT3CT3CT3: styki
sygnalizujàce
CT2CT2CT2CT2CT2 pozycj´
CT1CT1CT1CT1CT1 „test”

lublublublublub

CE9CE9CE9CE9CE9: styki
sygnalizujàce
CE8CE8CE8CE8CE8   pozycj´
CE7CE7CE7CE7CE7 „wsuni´ty”

lublublublublub

CD6CD6CD6CD6CD6: styki
sygnalizujàce
CD5CD5CD5CD5CD5    pozycj´
CE4CE4CE4CE4CE4   „wysuni´ty”

Legenda:
     Tylko dla aparatów w wersji wysuwnej

     Styki SDE1, OF1, OF2, OF3, OF4 stanowià
     wyposa˝enie standardowe

     Po∏àczenie wewn´trzne (wymagane jest
     przy∏àczenie tylko jednego przewodu)
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E
60

36
3A

Schematy dzia∏ania styków
pomocniczych

Styki pomocnicze sygnalizujàce pozycj´
„wsuni´ty”, „test” oraz „wysuni´ty”

Wy∏àcznikWy∏àcznikWy∏àcznikWy∏àcznikWy∏àcznik

KasetaKasetaKasetaKasetaKaseta

E
60

36
4A

Styki pomocnicze OF sygnalizujàce stan
styków g∏ównych aparatu (ON/OFF)

pozycja „test”

otwarcie obwodów pomocniczych otwarcie obwodów g∏ównych

wy∏àcznik ca∏kowicie wsuni´ty

wy∏àcznik ca∏kowicie wysuni´ty

otwarty

otwarty

otwarty

zamkni´ty

zamkni´ty

d> 12.7 mm d> 25.4 mm

otwarty

otwarty

otwarty

zamkni´ty

zamkni´ty

zamkni´ty

zamkni´ty
CT: styki sygnalizujàce 
pozycj´ „test”

CD: styki sygnalizujàce 
pozycj´ „wysuni´ty”

CE: styki sygnalizujàce 
pozycj´ „wsuni´ty”

otwarty

zamkni´ty

otwarty

zamkni´ty

zamkni´ty

ca∏kowicie zamkni´ty ca∏kowicie otwarty

styki g∏ówne wy∏àcznika

OF: styki prze∏àczalne 
sygnalizujàce stan ON/OFF 
(zamkni´ty/otwarty)

zamkni´ty

otwarty

otwarty
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Przeglàd akcesoriów
wy∏àczników Masterpact

Zespo∏y zabezpieczajàco-
-sterujàce Micrologic

E
51

32
9A

E
46

10
8A

Pe∏na informacja na ten temat znajduje
si´ w instrukcji u˝ytkowania zespo∏u
zabezpieczajàco-sterujàcego.

Zespo∏y zabezpieczajàco-sterujàce MicrologicZespo∏y zabezpieczajàco-sterujàce MicrologicZespo∏y zabezpieczajàco-sterujàce MicrologicZespo∏y zabezpieczajàco-sterujàce MicrologicZespo∏y zabezpieczajàco-sterujàce Micrologic

Zespo∏y nastaw zabezpieczenia przecià˝eniowegoZespo∏y nastaw zabezpieczenia przecià˝eniowegoZespo∏y nastaw zabezpieczenia przecià˝eniowegoZespo∏y nastaw zabezpieczenia przecià˝eniowegoZespo∏y nastaw zabezpieczenia przecià˝eniowego

Styki programowalne MC2 oraz MC6Styki programowalne MC2 oraz MC6Styki programowalne MC2 oraz MC6Styki programowalne MC2 oraz MC6Styki programowalne MC2 oraz MC6

c Stanowià
wyposa˝enie
standardowe (1 szt.).
c Numery katalogowe
(zespó∏ nastaw
zabezpieczenia
przecià˝eniowego oraz
przewody
przy∏àczeniowe zespo∏u
zabezpieczajàco-
-sterujàcego zamawia
si´ oddzielnie - patrz
poni˝ej):
Micrologic 2.0: 33069,
Micrologic 5.0: 33070,
Micrologic 2.0A: 33071,
Micrologic 5.0A: 33072,
Micrologic 6.0A: 33073,
Micrologic 7.0A: 33074,
Micrologic 5.0P: 47058,
Micrologic 6.0P: 47059,
Micrologic 7.0P: 47060,
Micrologic 5.0H: 47061,
Micrologic 6.0H: 47062,
Micrologic 7.0H: 47063.

c M2C: 2 styki (6A –
240 V).
c M6C: 6 styków (6A –
240 V).
c Dopuszczalne
obcià˝enie ka˝dego
wyjÊcia przekaênika
M6C:
v 240 V AC: 5 A
przy wsp.mocy 0.7,
v 380 V AC: 3 A
przy wsp.mocy 0.7,
v 24 V DC: 8 A
przy L/R = 0,
v 48 V DC: 1.5 A
przy L/R = 0,
v 125 V DC: 0.4 A
przy L/R = 0,
v 250 V DC: 0.15 A
przy L/R = 0.
c Napi´cie zasilania
styków M6C:
24 V DC ( 5%.
c Maksymalny pobór
pràdu dla styków M6C:
100 mA.

c Stanowià
wyposa˝enie
standardowe (1 szt.).
c Numery katalogowe:
zakres nastawy 0.4 do
1 x Ir:
33542,
zakres nastawy 0.4 do
0.8 x Ir:
33543,

c Stanowià
wyposa˝enie
opcjonalne, stosowane
z zespo∏ami Micrologic
P oraz H.
c Numery katalogowe
(przewody
przy∏àczeniowe
dla styków zamawia si´
oddzielnie - patrz
poni˝ej):
2 styki M2C:
47086 + 47087,
6 styków M6C: 47066.
c Numery katalogowe
przewodów
przy∏àczeniowych:
dla aparatu
mocowanego na sta∏e:
47074,
dla aparatu w wersji
wysuwnej:
47849.

c Styki mogà byç
programowane
za pomocà klawiatury
zespo∏u Micrologic lub
zdalnie, przy
wykorzystaniu opcji
COM.
c Styki programowalne
mogà sygnalizowaç:
v typ zak∏ócenia,
v przekroczenie
wartoÊci progowych
(natychmiast lub po
pewnym czasie
utrzymywania si´ stanu
przekroczenia).

c Numery katalogowe
przewodów
przy∏àczeniowych:
47065,
dla aparatu w wersji
wysuwnej:
47805.
c W zale˝noÊci
od modelu, zespo∏y
zabezpieczajàco-
-sterujàce posiadajà
dodatkowe funkcje:
v sygnalizacja
zak∏ócenia,
v pomiar parametrów
elektrycznych (pràd,
napi´cie, moc, itd.),
v analiza harmoniczna,
v komunikacja.

zakres nastawy 0.8 do
1 x Ir:
33544,
brak zabezpieczenia
przecià˝eniowego:
33545.
c Zespó∏  decyduje
o zakresie nastaw
dla zabezpieczenia
przecià˝eniowego.
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Styki pomocnicze

Styki sygnalizujàce stan ON/OFF (OF)Styki sygnalizujàce stan ON/OFF (OF)Styki sygnalizujàce stan ON/OFF (OF)Styki sygnalizujàce stan ON/OFF (OF)Styki sygnalizujàce stan ON/OFF (OF)

c 4 styki prze∏àczalne.
c Pràd znamionowy: 10 A.
c ZdolnoÊç wy∏àczeniowa
dla pràdów AC 50/60 Hz
(AC12 w 947-5-1):
v 480 V: 10 A (wart. skut.),
v 600 V: 6 A (wart. skut.).
c ZdolnoÊç wy∏àczeniowa
dla pràdów DC (DC12
w 947-5-1):
250 V: 3 A.

E
51

33
1A

Dodatkowe styki sygnalizujàce stan ON/OFF (OF)Dodatkowe styki sygnalizujàce stan ON/OFF (OF)Dodatkowe styki sygnalizujàce stan ON/OFF (OF)Dodatkowe styki sygnalizujàce stan ON/OFF (OF)Dodatkowe styki sygnalizujàce stan ON/OFF (OF)

c Wyposa˝enie
opcjonalne aparatu:
2 bloki po 4 styki OF.
c Numery katalogowe
(przewody przy∏àczeniowe
dla styków zamawia si´
oddzielnie - patrz poni˝ej):
jeden blok styków: 47887
c Numery katalogowe
przewodów
przy∏àczeniowych:
dla aparatu mocowanego
na sta∏e: 47074,
dla aparatu w wersji
wysuwnej: 47849.

c Styki prze∏àczalne.
c Pràd znamionowy: 10 A.
c ZdolnoÊç wy∏àczeniowa
dla pràdów AC 50/60
Hz (AC12 w 947-5-1):
v 480 V: 10 A (wart. skut.),
v 600 V: 6 A (wart. skut.).
c ZdolnoÊç wy∏àczeniowa
dla pràdów DC (DC12
w 947-5-1):
250 V: 3 A.

Styki sygnalizujàce stan i pozycj´ wy∏àcznika (EF)Styki sygnalizujàce stan i pozycj´ wy∏àcznika (EF)Styki sygnalizujàce stan i pozycj´ wy∏àcznika (EF)Styki sygnalizujàce stan i pozycj´ wy∏àcznika (EF)Styki sygnalizujàce stan i pozycj´ wy∏àcznika (EF)

c Wyposa˝enie
opcjonalne aparatu:
8 styków EF.
c Styki EF sà
montowane w miejscu
przeznaczonym
do zamontowania
dodatkowych styków OF.
c Numery katalogowe:
jeden styk: 48477.

c Styk EF na podstawie
informacji „wy∏àcznik
zamkni´ty” oraz
„wy∏àcznik wsuni´ty”
sygnalizuje zamkni´cie
obwodu.

c Styki prze∏àczalne.
c Pràd znamionowy: 10 A.
c ZdolnoÊç wy∏àczeniowa
dla pràdów AC 50/60
Hz (AC12 w 947-5-1):
v 240 V: 10 A (wart. skut.),
v 380 V: 10 A (wart. skut.),
v 480 V: 10 A (wart. skut.),
v 600 V: 6 A (wart. skut.).
c ZdolnoÊç wy∏àczeniowa
dla pràdów DC (DC12
w 947-5-1):
v 48 V: 2.5 A,
v 130 V: 0.8 A,
v 250 V: 0.3 A.

Styk sygnalizujàcy wyzwolenie na skutek zak∏ócenia (SDE/1)Styk sygnalizujàcy wyzwolenie na skutek zak∏ócenia (SDE/1)Styk sygnalizujàcy wyzwolenie na skutek zak∏ócenia (SDE/1)Styk sygnalizujàcy wyzwolenie na skutek zak∏ócenia (SDE/1)Styk sygnalizujàcy wyzwolenie na skutek zak∏ócenia (SDE/1)

c Wyposa˝enie
standardowe wy∏àcznika:
1 styk SDE/1.
c Nie stosuje si´ w wersji
roz∏àcznikowej aparatu.

c Styk prze∏àczalny.
c Pràd znamionowy: 10 A.
c ZdolnoÊç wy∏àczeniowa
dla pràdów AC 50/60
Hz (AC12 w 947-5-1):
v 240 V: 10 A (wart. skut.),
v 380 V: 5 A (wart. skut.),
v 480 V: 5 A (wart. skut.),
v 600 V: 3 A (wart. skut.).
c ZdolnoÊç wy∏àczeniowa
dla pràdów DC (DC12
w 947-5-1):
v 48 V: 3 A,
v 125 V: 0.3 A,
v 250 V: 0.15 A.

c Wyposa˝enie
standardowe aparatu:
4 styki OF.

c Styki OF sygnalizujà
po∏o˝enie styków
g∏ównych.
c Zmiana stanu styku
nast´puje po
osiàgni´ciu minimalnej
przerwy izolacyjnej
pomi´dzy stykami
g∏ównymi.

c Styki OF sygnalizujà
po∏o˝enie styków
g∏ównych.
c Zmiana stanu styku
nast´puje po
osiàgni´ciu minimalnej
przerwy izolacyjnej
pomi´dzy stykami
g∏ównymi.

c Styk sygnalizuje
wyzwolenie wy∏àcznika
z powodu zak∏ócenia.
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Przeglàd akcesoriów
wy∏àczników Masterpact
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c Wyposa˝enie
opcjonalne wy∏àcznika:
1 styk SDE/2.
c Nie stosuje si´ w wersji
roz∏àcznikowej aparatu.
c Nie kompatybilny
z opcjà Res.
c Numery katalogowe
(przewody przy∏àczeniowe
dla styku zamawia si´
oddzielnie - patrz poni˝ej):
jeden styk SDE/2: 47915.
c Numery katalogowe
przewodów przy∏àczeniowych:
dla aparatu mocowanego
na sta∏e: 47074,
dla aparatu w wersji
wysuwnej: 47849.

Dodatkowy styk sygnalizujàcy wyzwolenie na skutekDodatkowy styk sygnalizujàcy wyzwolenie na skutekDodatkowy styk sygnalizujàcy wyzwolenie na skutekDodatkowy styk sygnalizujàcy wyzwolenie na skutekDodatkowy styk sygnalizujàcy wyzwolenie na skutek
zak∏ócenia (SDE/2)zak∏ócenia (SDE/2)zak∏ócenia (SDE/2)zak∏ócenia (SDE/2)zak∏ócenia (SDE/2)

c Styk sygnalizuje
wyzwolenie wy∏àcznika
z powodu zak∏ócenia.
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c Styk prze∏àczalny.
c Pràd znamionowy: 10 A.
c ZdolnoÊç wy∏àczeniowa
dla pràdów AC 50/60
Hz (AC12 w 947-5-1):
v 240 V: 10 A (wart. skut.),
v 380 V: 5 A (wart. skut.),
v 480 V: 5 A (wart. skut.),
v 600 V: 3 A (wart. skut.).
c ZdolnoÊç wy∏àczalna
dla pràdów DC (DC12
w 947-5-1):
v 48 V: 3 A,
v 125 V: 0.3 A,
v 250 V: 0.15 A.

c Wyposa˝enie opcjonalne
aparatu: 1 Res.
c Brak kompatybilnoÊci
z opcjà SDE/2.
c Numery katalogowe
(przewody przy∏àczeniowe
zamawia si´ oddzielnie -
- patrz poni˝ej):
110/130 V AC: 47901,
220/240 V AC: 47902.
c Numery katalogowe
przewodów przy∏àczeniowych:
dla aparatu mocowanego
na sta∏e: 47074,
dla aparatu w wersji
wysuwnej: 47849.

Przywracanie stanu gotowoÊci na drodze elektrycznej poPrzywracanie stanu gotowoÊci na drodze elektrycznej poPrzywracanie stanu gotowoÊci na drodze elektrycznej poPrzywracanie stanu gotowoÊci na drodze elektrycznej poPrzywracanie stanu gotowoÊci na drodze elektrycznej po
wyzwoleniu na skutek zak∏ócenia (Res)wyzwoleniu na skutek zak∏ócenia (Res)wyzwoleniu na skutek zak∏ócenia (Res)wyzwoleniu na skutek zak∏ócenia (Res)wyzwoleniu na skutek zak∏ócenia (Res)

c Funkcja ta s∏u˝y
do zdalnego
przywracania stanu
gotowoÊci aparatu
po wyzwoleniu na
skutek zak∏ócenia.

Styk kraƒcowy sygnalizujàcy naciàgni´cie spr´˝yn (CH)Styk kraƒcowy sygnalizujàcy naciàgni´cie spr´˝yn (CH)Styk kraƒcowy sygnalizujàcy naciàgni´cie spr´˝yn (CH)Styk kraƒcowy sygnalizujàcy naciàgni´cie spr´˝yn (CH)Styk kraƒcowy sygnalizujàcy naciàgni´cie spr´˝yn (CH)

c Styk sygnalizuje
naciàgni´cie spr´˝yn.

Styki pomocnicze

c Wyposa˝enie
standardowe aparatu:
1 styk CH.

c Styk prze∏àczalny.
c Pràd znamionowy: 10 A.
c ZdolnoÊç wy∏àczeniowa
dla pràdów AC 50/60
Hz (AC12 w 947-5-1):
v 240 V: 10 A (wart. skut.),
v 380 V: 5 A (wart. skut.),
v 480 V: 5 A (wart. skut.),
v 600 V: 3 A (wart. skut.).
c ZdolnoÊç wy∏àczeniowa
dla pràdów DC (DC12
w 947-5-1):
v 48 V: 3 A,
v 125 V: 0.3 A,
v 250 V: 0.25 A.

c Wyposa˝enie opcjonalne
aparatu: 1 styk PF.
c Numery katalogowe
(przewody przy∏àczeniowe
dla styku zamawia si´
oddzielnie - patrz poni˝ej):
jeden styk PF: 47080.
c Numery katalogowe
przewodów
przy∏àczeniowych:
dla aparatu mocowanego
na sta∏e: 47074,
dla aparatu w wersji
wysuwnej: 47849.

c Styk ten informuje,
˝e aparat mo˝e byç
zamkni´ty, gdy˝:
v wy∏àcznik jest otwarty,
v spr´˝yny sà
naciàgni´te,
v brak jest sygna∏u
powodujàcego
zamkni´cie wy∏àcznika,
v brak jest sygna∏u
powodujàcego otwarcie
wy∏àcznika.

c Styk prze∏àczalny.
c Pràd znamionowy: 10 A.
c ZdolnoÊç wy∏àczeniowa
dla pràdów AC 50/60
Hz (AC12 w 947-5-1):
v 240 V: 10 A (wart. skut.),
v 380 V: 5 A (wart. skut.),
c ZdolnoÊç wy∏àczeniowa
dla pràdów DC (DC12
w 947-5-1):
v 48 V: 3 A,
v 125 V: 0.3 A,
v 250 V: 0.15 A.

Styk „gotowy do zamkni´cia” (PF)Styk „gotowy do zamkni´cia” (PF)Styk „gotowy do zamkni´cia” (PF)Styk „gotowy do zamkni´cia” (PF)Styk „gotowy do zamkni´cia” (PF)
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Wyposa˝enie dodatkowe -
- zdalne sterowanie

Nap´d silnikowy (MCH)Nap´d silnikowy (MCH)Nap´d silnikowy (MCH)Nap´d silnikowy (MCH)Nap´d silnikowy (MCH)

c Nap´d silnikowy
automatycznie napina
spr´˝yny, a po
zamkni´ciu wy∏àcznika,
napina je ponownie.

c Czas napinania:
maks. 4 s.
c Pobór mocy:
v 180 VA AC,
v 180 W DC.
c Pràd rozruchowy:
2 do 3 In przez 0.1 s.
c Cz´stoÊç ∏àczeƒ:
maksymalnie
3 cykle / minut´.
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Wyzwalacze wzrostowe MX/1 oraz MX/2, wyzwalaczWyzwalacze wzrostowe MX/1 oraz MX/2, wyzwalaczWyzwalacze wzrostowe MX/1 oraz MX/2, wyzwalaczWyzwalacze wzrostowe MX/1 oraz MX/2, wyzwalaczWyzwalacze wzrostowe MX/1 oraz MX/2, wyzwalacz
zamykajàcy XFzamykajàcy XFzamykajàcy XFzamykajàcy XFzamykajàcy XF
c Wyposa˝enie opcjonal-
ne aparatu: 1 lub 2 wyzwa-
lacze MX, 1 wyzwalacz XF.
c Funkcja wyzwalacza
(MX lub XF) zale˝y od
miejsca zainstalowania
cewki.
c Numery katalogowe
(przewody przy∏àczeniowe
zamawia si´ oddzielnie -
- patrz poni˝ej):
v wersja standardowa:
12 V AC
50/60 Hz / DC: 33658,
24/30 V AC
50/60 Hz / DC: 33659,
48/60 V AC
50/60 Hz / DC: 33660,
100/130 V AC
50/60 Hz / DC: 33661,
200/250 V AC
50/60 Hz / DC: 33662,
277 V AC
50/60 Hz / DC: 33663,
380/480 V AC
50/60 Hz / DC: 33664,
500/550 V AC
50/60 Hz / DC: 33665.
v wersja komunikacyjna
(z opcjà COM):
12 V AC
50/60 Hz / DC: 33032,
24/30 V AC
50/60 Hz / DC: 33033,
48/60 V AC
50/60 Hz / DC: 33034,
100/130 V AC
50/60 Hz / DC: 33035,
200/250 V AC
50/60 Hz / DC: 33036,
240/277 V AC
50/60 Hz / DC: 33037,
380/480 V AC
50/60 Hz / DC: 33038,

c Numery katalogowe
przewodów
przy∏àczeniowych:
dla aparatu
mocowanego na sta∏e:
47074,
dla aparatu w wersji
wysuwnej:
47849.
c Wyzwalacz MX po
pobudzeniu
bezzw∏ocznie otwiera
wy∏àcznik.
c Wyzwalacz XF po
pobudzeniu
bezzw∏ocznie zamyka
wy∏àcznik, jeÊli aparat
jest „gotowy do
zamkni´cia”.

c Czas zadzia∏ania:
v MX: 50 ms ± 10,
v XF: 70 ms +10 / -15,
> 3200 A: 80 ms ± 10.
c Próg zadzia∏ania:
v MX: 0.7 do 1.1 x Un,
v XF: 0.85 do 1.1 x Un.
c Zasilanie mo˝e byç
utrzymane.
c Pobór mocy:
v pobudzenie (80 ms):
200 VA,
v podtrzymanie: 4.5 VA.

c Wyposa˝enie
opcjonalne aparatu:
1 nap´d MCH.
c Numery katalogowe
(przewody przy∏àczeniowe
zamawia si´ oddzielnie -
- patrz poni˝ej):
100/130 V AC: 47893,
200/240 V AC: 47894,
277 V AC: 47895,
380/415 V AC: 47896,
400/440 V AC: 47897,
480 V AC: 47898,
24/30 V DC: 47888,
48/60 V DC:47889,
100/125 V DC: 47890,
200/250 V DC: 47891.
c Numery katalogowe
przewodów
przy∏àczeniowych:
dla aparatu mocowanego
na sta∏e: 47074,
dla aparatu w wersji
wysuwnej:
47849.
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Przeglàd akcesoriów
wy∏àczników Masterpact
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c Wyposa˝enie
opcjonalne aparatu:
1 wyzwalacz MN
z modu∏em
opóêniajàcym.
c Numery katalogowe
modu∏ów opóêniajàcych
(modu∏ musi byç
zamawiany razem
z wyzwalaczem MN):
48/60 V AC
50/60 Hz / DC: 33680,
100/130 V AC
50/60 Hz / DC: 33681,
200/250 V AC
50/60 Hz / DC: 33682,
380/480 V AC
50/60 Hz / DC: 33683.

Modu∏ opóêniajàcy dla wyzwalacza MNModu∏ opóêniajàcy dla wyzwalacza MNModu∏ opóêniajàcy dla wyzwalacza MNModu∏ opóêniajàcy dla wyzwalacza MNModu∏ opóêniajàcy dla wyzwalacza MN

c Modu∏ powoduje
opóênienie dzia∏ania
wyzwalacza MN, co
zabezpiecza przed
wy∏àczaniem
spowodowanym
spadkami napi´cia
o krótkim czasie
trwania.
c Modu∏ jest
przy∏àczany szeregowo
z wyzwalaczem MN
i musi byç instalowany
na zewnàtrz
wy∏àcznika.

E
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c Czas zadzia∏ania:
0.5, 1, 1.5, 3 s.
c Próg zadzia∏ania:
v otwieranie:
0.35 do 0.7 x Un,
v zamykanie: 0.85 x Un
c Pobór mocy:
v pobudzenie (80 ms):
200 VA,
v podtrzymanie: 4.5 VA.

c Wyposa˝enie
opcjonalne aparatu:
1 przycisk BPFE.
c Numer katalogowy
(przewody
przy∏àczeniowe
zamawia si´ oddzielnie -
- patrz poni˝ej): 48534.
c Numery katalogowe
przewodów
przy∏àczeniowych:
dla aparatu
mocowanego na sta∏e:
47074,
dla aparatu w wersji
wysuwnej: 47849.

Przycisk zamykania elektrycznego (BPFE)Przycisk zamykania elektrycznego (BPFE)Przycisk zamykania elektrycznego (BPFE)Przycisk zamykania elektrycznego (BPFE)Przycisk zamykania elektrycznego (BPFE)

c Przycisk BPFE
umieszczony jest
na p∏ycie czo∏owej
wy∏àcznika i s∏u˝y
do jego zamykania
na drodze elektrycznej.
Przycisk BPFE
przy∏àczany jest
do wyzwalacza
zamykajàcego XF.
Podczas zamykania
wy∏àcznika
z wykorzystaniem
przycisku BPFE
uwzgl´dniane
sà wszystkie funkcje
zabezpieczajàce

3 6

MN
UVR

1012

100/130 V

AC/DC

S

0.5 1

3 1.5

Retardateur de MN

Time delay for UVR

4 5 6

1 2 3

1 2 3

Bezzw∏oczny wyzwalacz zanikowy (MN)Bezzw∏oczny wyzwalacz zanikowy (MN)Bezzw∏oczny wyzwalacz zanikowy (MN)Bezzw∏oczny wyzwalacz zanikowy (MN)Bezzw∏oczny wyzwalacz zanikowy (MN)

c Wyposa˝enie
opcjonalne aparatu:
1 wyzwalacz MN.
c Nie kompatybilny
z opcjà MX/2.
c Numery katalogowe
(przewody
przy∏àczeniowe
zamawia si´ oddzielnie -
- patrz poni˝ej):
24/30 V AC
50/60 Hz / DC: 33668,
48/60 V AC
50/60 Hz / DC: 33669,
100/130 V AC
50/60 Hz / DC: 33670,
200/250 V AC
50/60 Hz / DC: 33671,
380/480 V AC
50/60 Hz / DC: 33673,
500/550 V AC
50/60 Hz / DC: 33674.
c Numery katalogowe
przewodów
przy∏àczeniowych:
dla aparatu
mocowanego na sta∏e:
47074,
dla aparatu w wersji
wysuwnej:
47849.

c Wyzwalacz MN
otwiera bezzw∏ocznie
wy∏àcznik, jeÊli nastàpi
spadek napi´cia
zasilajàcego.

c Czas zadzia∏ania:
90 ms ± 5.
c Próg zadzia∏ania:
v otwieranie:
0.35 do 0.7 x Un,
v zamykanie: 0.85 x Un.
c Pobór mocy:
v pobudzenie (80 ms):
200 VA,
v podtrzymanie: 4.5 VA.

Wyposa˝enie dodatkowe -
- zdalne sterowanie
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systemu sterujàco-
- monitorujàcego
instalacji.
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Akcesoria mechaniczne
instalowane w aparacie

Licznik ∏àczeƒ (CDM)Licznik ∏àczeƒ (CDM)Licznik ∏àczeƒ (CDM)Licznik ∏àczeƒ (CDM)Licznik ∏àczeƒ (CDM)

c Wyposa˝enie
opcjonalne aparatu:
1 CDM.
c Numer katalogowy:
48535.

c Wskazuje liczb´ cykli
∏àczeniowych
wy∏àcznika.
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Obramowanie (CDP)Obramowanie (CDP)Obramowanie (CDP)Obramowanie (CDP)Obramowanie (CDP)

c Wyposa˝enie
opcjonalne aparatu:
1 CDP.
c Numery katalogowe:
dla aparatu mocowanego
na sta∏e: 48601,
dla aparatu w wersji
wysuwnej: 48603.

c Obramowanie
zwi´ksza stopieƒ
ochrony do IP40
oraz IK07 (dla aparatów
mocowanych na sta∏e
i wysuwnych).

Przezroczysta os∏ona obramowania (CP)Przezroczysta os∏ona obramowania (CP)Przezroczysta os∏ona obramowania (CP)Przezroczysta os∏ona obramowania (CP)Przezroczysta os∏ona obramowania (CP)

c Wyposa˝enie
opcjonalne aparatu
z obramowaniem CDP:
1 CP.
c Numer katalogowy:
48604 (dla aparatów
mocowanych na sta∏e
i wysuwnych).

c Obramowanie CDP
wraz z os∏onà CP
zwi´ksza stopieƒ
ochrony do IP55
oraz IK10 (dla aparatów
mocowanych na sta∏e
i wysuwnych).
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Akcesoria mechaniczne
instalowane w aparacie

Przeglàd akcesoriów
wy∏àczników Masterpact
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Przezroczysta pokrywa s∏u˝àca do blokowania przyciskówPrzezroczysta pokrywa s∏u˝àca do blokowania przyciskówPrzezroczysta pokrywa s∏u˝àca do blokowania przyciskówPrzezroczysta pokrywa s∏u˝àca do blokowania przyciskówPrzezroczysta pokrywa s∏u˝àca do blokowania przycisków
przy u˝yciu k∏ódki, plomby lub Êrubprzy u˝yciu k∏ódki, plomby lub Êrubprzy u˝yciu k∏ódki, plomby lub Êrubprzy u˝yciu k∏ódki, plomby lub Êrubprzy u˝yciu k∏ódki, plomby lub Êrub

c Wyposa˝enie
opcjonalne aparatu:
1 pokrywa blokujàca
przycisków.
c Numer katalogowy:
48536.

c Pokrywa blokuje
dost´p do przycisków:
za∏àczajàcego
i wy∏àczajàcego (razem
lub oddzielnie).
c Blokowanie wymaga
u˝ycia k∏ódki, plomby
lub dwóch Êrub.

Blokada aparatu w stanie otwartym (OFF) przy u˝yciu k∏ódkiBlokada aparatu w stanie otwartym (OFF) przy u˝yciu k∏ódkiBlokada aparatu w stanie otwartym (OFF) przy u˝yciu k∏ódkiBlokada aparatu w stanie otwartym (OFF) przy u˝yciu k∏ódkiBlokada aparatu w stanie otwartym (OFF) przy u˝yciu k∏ódki

c Wyposa˝enie
opcjonalne aparatu:
1 zestaw blokujàcy.
c Numer katalogowy:
48539.

c Blokada uniemo˝liwia
zdalne i lokalne
zamkni´cie aparatu.
c JednoczeÊnie mo˝na
u˝yç do 3 k∏ódek.

Blokada aparatu w stanie otwartym (OFF) przy u˝yciu zamkówBlokada aparatu w stanie otwartym (OFF) przy u˝yciu zamkówBlokada aparatu w stanie otwartym (OFF) przy u˝yciu zamkówBlokada aparatu w stanie otwartym (OFF) przy u˝yciu zamkówBlokada aparatu w stanie otwartym (OFF) przy u˝yciu zamków

c Wyposa˝enie
opcjonalne aparatu:
1 zestaw blokujàcy.
c Numery katalogowe
zestawów blokujàcych
(zamki zamawia si´
oddzielnie):
dla zamków Profalux
lub Ronis: 48541,
dla zamków Castell:
48543,
dla zamków Kirk:
48542.

c Blokada uniemo˝liwia
zdalne i lokalne
zamkni´cie aparatu.

Zamki stosowane w blokadzie aparatu w stanieZamki stosowane w blokadzie aparatu w stanieZamki stosowane w blokadzie aparatu w stanieZamki stosowane w blokadzie aparatu w stanieZamki stosowane w blokadzie aparatu w stanie
otwartym (OFF)otwartym (OFF)otwartym (OFF)otwartym (OFF)otwartym (OFF)E
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Ronis

Profalux

c 1 lub 2 zamki
dla jednego zestawu
blokujàcego.
c Numery katalogowe:
v Ronis:
1 zamek: 41940,
2 zamki: 41950,
v Profalux:
1 zamek: 42888,
2 zamki: 42878.
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Akcesoria mechaniczne
instalowane w kasecie

c Wyposa˝enie
opcjonalne.
c Numery katalogowe
(zestaw przegród -
- dolna i górna):
v NW08 / NW40:
3-biegunowy: 48587,
4-biegunowy: 48589,
v NW40b / NW63:
3-biegunowy: 48588,
4-biegunowy: 48590.

c Montowane sà
w kasecie w celu
uniemo˝liwienia
dost´pu do
roz∏àczonych styków
g∏ównych, gdy aparat
jest w pozycji
„wysuni´ty” lub „test”.

c Stopieƒ ochrony IP20.
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Ronis

Profalux

Blokada przegród izolacyjnychBlokada przegród izolacyjnychBlokada przegród izolacyjnychBlokada przegród izolacyjnychBlokada przegród izolacyjnych

c Wyposa˝enie
opcjonalne: 2 elementy
blokujàce dla NW08
do NW40, 4 elementy
blokujàce dla NW40b
do NW63.
c Numer katalogowy
(2 elementy): 48591.

c Zamkni´cie elementu
blokujàcego za pomocà
k∏ódek:
v zapobiega
przy∏àczeniu aparatu,
v pozwala na
zablokowanie przegród
w pozycji zamkni´tej.

Sygnalizator stanu przegrody umo˝liwiajàcy jej blokad´Sygnalizator stanu przegrody umo˝liwiajàcy jej blokad´Sygnalizator stanu przegrody umo˝liwiajàcy jej blokad´Sygnalizator stanu przegrody umo˝liwiajàcy jej blokad´Sygnalizator stanu przegrody umo˝liwiajàcy jej blokad´

c Wyposa˝enie
opcjonalne.
c Numery katalogowe:
v NW08 / NW40:
3- i 4-biegunowy:
48592,
v NW40b / NW63:
3-biegunowy: 48593,
4-biegunowy: 48594.

c Montowany jest na
p∏ycie czo∏owej kasety
i s∏u˝y do:
v sygnalizacji
zamkni´cia przegród,
v zablokowania dwóch
przegród (jednoczeÊnie
lub w sposób
niezale˝ny) przy u˝yciu
k∏ódek.

Blokada aparatu w pozycji „wysuni´ty” przy u˝yciu zamkówBlokada aparatu w pozycji „wysuni´ty” przy u˝yciu zamkówBlokada aparatu w pozycji „wysuni´ty” przy u˝yciu zamkówBlokada aparatu w pozycji „wysuni´ty” przy u˝yciu zamkówBlokada aparatu w pozycji „wysuni´ty” przy u˝yciu zamków

Zamki stosowane w blokadzie aparatuZamki stosowane w blokadzie aparatuZamki stosowane w blokadzie aparatuZamki stosowane w blokadzie aparatuZamki stosowane w blokadzie aparatu
w pozycji „wysuni´ty”w pozycji „wysuni´ty”w pozycji „wysuni´ty”w pozycji „wysuni´ty”w pozycji „wysuni´ty”

c 1 lub 2 zamki
dla jednego systemu
blokujàcego.
c Numery katalogowe:
v Ronis:
1 zamek: 41940,
2 zamki: 41950,
v Profalux:
1 zamek: 42888,
2 zamki: 42878.
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Górna przegroda izolacyjna
w pozycji zamkni´tej

Dolna przegroda izolacyjna
w pozycji zamkni´tej

c Wyposa˝enie
opcjonalne aparatu:
1 blokada.
c Numery katalogowe:
dla zamków Profalux
lub Ronis: 48564,
dla zamków Castell:
48566,
dla zamków Kirk:
48565.

c Blokada montowana
jest w kasecie.
Dost´pna jest przy
zamkni´tych drzwiach
rozdzielnicy. Umo˝liwia
blokowanie wy∏àcznika
w pozycji „wysuni´ty”
przy u˝yciu jednego
lub dwóch zamków.
c Mo˝liwe jest
zmodyfikowanie
systemu blokujàcego
tak, ˝e  wy∏àcznik mo˝e
byç blokowany w ka˝dej
z trzech pozycji.

Przegrody izolacyjnePrzegrody izolacyjnePrzegrody izolacyjnePrzegrody izolacyjnePrzegrody izolacyjne
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Przeglàd akcesoriów
wy∏àczników Masterpact

Blokada drzwi rozdzielnicyBlokada drzwi rozdzielnicyBlokada drzwi rozdzielnicyBlokada drzwi rozdzielnicyBlokada drzwi rozdzielnicy

c Wyposa˝enie
opcjonalne kasety:
1 blokada.
c Numer katalogowy:
47914.

c Zapobiega otwarciu
drzwi rozdzielnicy, jeÊli
wy∏àcznik jest w pozycji
„wsuni´ty” lub „test”.

c Montowana jest
z prawej lub lewej
strony kasety.
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Blokada mechanizmu wysuwajàcegoBlokada mechanizmu wysuwajàcegoBlokada mechanizmu wysuwajàcegoBlokada mechanizmu wysuwajàcegoBlokada mechanizmu wysuwajàcego

Zabezpieczenie przed wsuni´ciem niew∏aÊciwego wy∏àcznikaZabezpieczenie przed wsuni´ciem niew∏aÊciwego wy∏àcznikaZabezpieczenie przed wsuni´ciem niew∏aÊciwego wy∏àcznikaZabezpieczenie przed wsuni´ciem niew∏aÊciwego wy∏àcznikaZabezpieczenie przed wsuni´ciem niew∏aÊciwego wy∏àcznika

Os∏ona zacisków (CB)Os∏ona zacisków (CB)Os∏ona zacisków (CB)Os∏ona zacisków (CB)Os∏ona zacisków (CB)

E
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Akcesoria mechaniczne
instalowane w kasecie

c Wyposa˝enie
opcjonalne kasety:
1 blokada.
c Numer katalogowy:
48582.

c Zapobiega w∏o˝eniu
korby przy otwartych
drzwiach rozdzielnicy.

c Montowana jest
z prawej strony kasety.

c Wyposa˝enie
opcjonalne kasety:
1 zabezpieczenie.
c Numer katalogowy:
33767.

c Zabezpieczenie
sk∏ada si´ z dwóch
cz´Êci (jedna montowana
w kasecie, druga
w wy∏àczniku).
U˝ytkownik mo˝e
wybraç jednà z 20
ró˝nych kombinacji tych
dwóch cz´Êci.
Zabezpieczenie
to umo˝liwia wsuni´cie
wy∏àcznika tylko
do kasety o odpowiednich
parametrach.

c Numery katalogowe:
v NW08 / NW40:
3-biegunowy: 48595,
4-biegunowy: 48596,
v NW40b / NW63:
3-biegunowy: 48597,
4-biegunowy: 48598.

c Os∏ona ogranicza
dost´p do zacisków
przy∏àczeniowych
obwodów
pomocniczych.
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Styki sygnalizujàce pozycj´ „wsuni´ty”, „wysuni´ty”Styki sygnalizujàce pozycj´ „wsuni´ty”, „wysuni´ty”Styki sygnalizujàce pozycj´ „wsuni´ty”, „wysuni´ty”Styki sygnalizujàce pozycj´ „wsuni´ty”, „wysuni´ty”Styki sygnalizujàce pozycj´ „wsuni´ty”, „wysuni´ty”
i „test” (CE, CD, CT)i „test” (CE, CD, CT)i „test” (CE, CD, CT)i „test” (CE, CD, CT)i „test” (CE, CD, CT)

c Wyposa˝enie
opcjonalne aparatu:
1 do 9 styków.
c Konfiguracja
standardowa: 0 do 3
styków CE, 0 do 3
styków CD, 0 do 3
styków CT.
c Inne konfiguracje
(nale˝y zamówiç
dodatkowe elementy
do zmiany funkcji
styków): 0 do 9 styków
CE, brak styków CD,
brak  styków CT,
0 do 6 styków CE,
0 do 3 styków CD,
brak  styków CT,
0 do 6 styków CE,
brak styków CD,
0 do 3 styków CT.
c Numery katalogowe
(przewody
przy∏àczeniowe
zamawia si´ oddzielnie -
- patrz poni˝ej):
v jeden styk: 33170,
v jeden zestaw
elementów do zmiany
funkcji
dla dodatkowych
styków: 48560.
c Numery katalogowe
przewodów
przy∏àczeniowych
(dla ka˝dego styku):
47849.

c Styki s∏u˝à
do sygnalizacji pozycji
wy∏àcznika w kasecie:
CE: pozycja „wsuni´ty”,
CD: pozycja „wysuni´ty”
(zmiana stanu styku
nast´puje po
osiàgni´ciu minimalnej
przerwy izolacyjnej
pomi´dzy stykami
obwodów g∏ównych
oraz pomocniczych),
CT: pozycja „test”.

c Styki prze∏àczalne.
c Pràd znamionowy: 10 A.
c ZdolnoÊç wy∏àczeniowa
dla pràdów AC 50/60
Hz (AC12 w 947-5-1):
240 V: 10 A (wart. skut.),
380 V: 5 A (wart. skut.),
c ZdolnoÊç wy∏àczeniowa
dla pràdów DC
(DC12 w 947-5-1):
250 V: 0.3 A.
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Próby i testy
poprzedzajàce za∏àczenie
instalacji

Próby wst´pne
Procedura post´powania

A general chOgólny przeglàd wy∏àcznika trwa zaledwie kilka minut, a pozwala
uniknàç ryzyka pope∏nienia b∏´du.
Przeglàd ogólny musi byç wykonany:
v przed pierwszym za∏àczeniem instalacji,
v po d∏ugim okresie, przez który wy∏àcznik nie by∏ u˝ytkowany.

Przeglàd musi byç wykonany po wy∏àczeniu zasilania rozdzielnicy.
W przypadku rozdzielnic z kilkoma przedzia∏ami, nale˝y wy∏àczyç zasilanie
tylko dla tych przedzia∏ów, które mogà byç dost´pne dla u˝ytkownika.

Próby elektrycznePróby elektrycznePróby elektrycznePróby elektrycznePróby elektryczne

Próby izolacji oraz wytrzyma∏oÊci dielektrycznej nale˝y przeprowadziç
niezw∏ocznie po dostarczeniu rozdzielnicy. Próby te sà szczegó∏owo
zdefiniowane w mi´dzynarodowych normach. Muszà byç one nadzorowane
oraz wykonane przez osoby uprawnione.

Przed wykonaniem prób nale˝y:
c roz∏àczyç wszystkie obwody pomocnicze wy∏àcznika (MCH, MX, MN, Res),
c wyjàç zespó∏ nastaw zabezpieczenia przecià˝eniowego w przypadku
zespo∏ów zabezpieczajàco-sterujàcych 7.0 A, 5.0 P, 6.0 P, 7.0 P, 5.0 H, 6.0 H,
7.0 H. Wyj´cie zespo∏u nastaw powoduje od∏àczenie wejÊcia pomiarowego
napi´cia.

Kontrola rozdzielnicyKontrola rozdzielnicyKontrola rozdzielnicyKontrola rozdzielnicyKontrola rozdzielnicy

Sprawdê, czy po zainstalowaniu wy∏àcznika usuni´to z rozdzielnicy wszystkie
resztki monta˝owe oraz inne dodatkowe elementy (narz´dzia, przewody,
uszkodzone cz´Êci itd.).

ZgodnoÊç z projektem instalacjiZgodnoÊç z projektem instalacjiZgodnoÊç z projektem instalacjiZgodnoÊç z projektem instalacjiZgodnoÊç z projektem instalacji

Sprawdê, czy zgodne sà z projektem instalacji:
c zdolnoÊci wy∏àczeniowe aparatów – wartoÊç zdolnoÊci wy∏àczeniowej
podana jest na tabliczkach znamionowych,
c rodzaje zespo∏ów zabezpieczajàco-sterujàcych (typ, parametry znamionowe),
c zainstalowane funkcje dodatkowe (zdalne otwieranie/zamykanie przy u˝yciu
nap´du silnikowego, wyposa˝enie dodatkowe, modu∏y pomiarowe
i sygnalizacyjne itd.),
c nastawy zabezpieczeƒ (przecià˝eniowych, zw∏ocznych, bezzw∏ocznych,
ziemnozwarciowych),
c oznaczenia zabezpieczanych obwodów umieszczone na p∏ytach czo∏owych
wy∏àczników.

Ocena stanu przy∏àczy oraz wyposa˝enia dodatkowegoOcena stanu przy∏àczy oraz wyposa˝enia dodatkowegoOcena stanu przy∏àczy oraz wyposa˝enia dodatkowegoOcena stanu przy∏àczy oraz wyposa˝enia dodatkowegoOcena stanu przy∏àczy oraz wyposa˝enia dodatkowego
Sprawdê poprawnoÊç zamontowania aparatu w rozdzielnicy oraz wykonania
przy∏àczy g∏ównych.
Sprawdê poprawnoÊç zainstalowania wyposa˝enia dodatkowego oraz
akcesoriów:
c dodatkowego wyposa˝enia elektrycznego,
c bloków zaciskowych,
c przy∏àczy obwodów pomocniczych.

Poprawne funkcjonowanie aparatuPoprawne funkcjonowanie aparatuPoprawne funkcjonowanie aparatuPoprawne funkcjonowanie aparatuPoprawne funkcjonowanie aparatu
Sprawdê poprawnoÊç mechanicznego dzia∏ania wy∏àcznika:
c otwieranie styków,
c zamykanie styków.

Sprawdzenie zespo∏u zabezpieczajàco-sterujàcegoSprawdzenie zespo∏u zabezpieczajàco-sterujàcegoSprawdzenie zespo∏u zabezpieczajàco-sterujàcegoSprawdzenie zespo∏u zabezpieczajàco-sterujàcegoSprawdzenie zespo∏u zabezpieczajàco-sterujàcego

Sprawdê zespó∏ zabezpieczajàco-sterujàcy ka˝dego wy∏àcznika zgodnie z jego
instrukcjà u˝ytkowania.

Wszystkie opisane czynnoÊci muszà byç
przeprowadzone w szczegolnoÊci przed
pierwszym za∏àczeniem wy∏àczników
Masterpact.
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Sygnalizacja zak∏óceniaSygnalizacja zak∏óceniaSygnalizacja zak∏óceniaSygnalizacja zak∏óceniaSygnalizacja zak∏ócenia

Identyfikacja zak∏ócenia mo˝liwa jest lokalnie oraz zdalnie przy u˝yciu
sygnalizatorów oraz styków pomocniczych zainstalowanych w wy∏àczniku
(w zale˝noÊci od wybranej konfiguracji). Informacja na temat sygnalizacji
zak∏óceƒ w przypadku zakupionego wy∏àcznika znajduje si´ na str. 12
oraz w instrukcji u˝ytkowania zespo∏u zabezpieczajàco-sterujàcego.

Identyfikacja przyczyny wyzwoleniaIdentyfikacja przyczyny wyzwoleniaIdentyfikacja przyczyny wyzwoleniaIdentyfikacja przyczyny wyzwoleniaIdentyfikacja przyczyny wyzwolenia

Po wyzwoleniu nie wolno za∏àczaç ponownie obwodu (lokalnie lub zdalnie),
dopóki nie zidentyfikowano oraz nie usuni´to przyczyny zak∏ócenia.

Zak∏ócenie mo˝e mieç kilka przyczyn.
c W zale˝noÊci od typu zespo∏u zabezpieczajàco-sterujàcego dost´pne sà
ró˝ne funkcje identyfikacji zak∏ócenia - patrz instrukcja u˝ytkowania zespo∏u
zabezpieczajàco-sterujàcego.
c W zale˝noÊci od rodzaju zak∏ócenia oraz znaczenia odbiorników, nale˝y
przedsi´wziàç pewne Êrodki zaradcze. W szczególnoÊci nale˝y wykonaç próby
izolacji oraz wytrzyma∏oÊci dielektrycznej dla ca∏ej instalacji lub jej cz´Êci.
Próby muszà byç nadzorowane oraz wykonane przez osoby uprawnione.

Sprawdzenie wy∏àcznika po wystàpieniu zwarciaSprawdzenie wy∏àcznika po wystàpieniu zwarciaSprawdzenie wy∏àcznika po wystàpieniu zwarciaSprawdzenie wy∏àcznika po wystàpieniu zwarciaSprawdzenie wy∏àcznika po wystàpieniu zwarcia
c Sprawdê komory ∏ukowe - patrz str. 43.
c Sprawdê styki - patrz str. 43.
c Sprawdê poprawnoÊç dokr´cenia zacisków przy∏àczeniowych - patrz
instrukcja instalowania aparatu.
c Sprawdê od∏àczalne styki wielocz∏onowe - patrz str. 44.

Przywracanie stanu gotowoÊci wy∏àcznikaPrzywracanie stanu gotowoÊci wy∏àcznikaPrzywracanie stanu gotowoÊci wy∏àcznikaPrzywracanie stanu gotowoÊci wy∏àcznikaPrzywracanie stanu gotowoÊci wy∏àcznika

Stan gotowoÊci wy∏àcznika mo˝e byç przywrócony lokalnie lub zdalnie.
Informacja na temat sposobów przywracania stanu gotowoÊci wy∏àcznika
znajduje si´ na str. 12.

Sposób post´powania
w przypadku wyzwolenia
wy∏àcznika



Masterpact NW08-63 Schneider Electric4141414141

Cz´stoÊç wykonywaniaCz´stoÊç wykonywaniaCz´stoÊç wykonywaniaCz´stoÊç wykonywaniaCz´stoÊç wykonywania CzynnoÊciCzynnoÊciCzynnoÊciCzynnoÊciCzynnoÊci ProceduraProceduraProceduraProceduraProcedura
co rokco rokco rokco rokco rok c otwórz i zamknij aparat v patrz str. 10 i 11

lokalnie oraz zdalnie, u˝ywajàc
kolejnych obwodów
pomocniczych
c sprawdê kolejnoÊç dzia∏ania v patrz str. 8
c sprawdê zespó∏ v patrz instrukcja
zabezpieczajàco-sterujàcy u˝ytkowania zespo∏u
przy u˝yciu ma∏ego zabezpieczajàco-
zestawu testujàcego -sterujàcego

co dwa lata lubco dwa lata lubco dwa lata lubco dwa lata lubco dwa lata lub c sprawdê komory ∏ukowe v patrz str. 43
gdy wskaênik obs∏ugigdy wskaênik obs∏ugigdy wskaênik obs∏ugigdy wskaênik obs∏ugigdy wskaênik obs∏ugi c sprawdê styki g∏ówne v patrz str. 43
zespo∏uzespo∏uzespo∏uzespo∏uzespo∏u c sprawdê po∏àczenia v patrz instrukcja
zabezpieczajàco-sterujàcegozabezpieczajàco-sterujàcegozabezpieczajàco-sterujàcegozabezpieczajàco-sterujàcegozabezpieczajàco-sterujàcego instalowania aparatu
osiàgnie wartoÊç 100osiàgnie wartoÊç 100osiàgnie wartoÊç 100osiàgnie wartoÊç 100osiàgnie wartoÊç 100 c sprawdê od∏àczalne v patrz str. 44

styki wielocz∏onowe

Eksploatacja
i konserwacja wy∏àcznika

Zalecany program obs∏ugi

Niezb´dne przeglàdy okresoweNiezb´dne przeglàdy okresoweNiezb´dne przeglàdy okresoweNiezb´dne przeglàdy okresoweNiezb´dne przeglàdy okresowe

TypTypTypTypTyp MaksymalnyMaksymalnyMaksymalnyMaksymalnyMaksymalny Czas ˝ycia poszczególnych cz´ÊciCzas ˝ycia poszczególnych cz´ÊciCzas ˝ycia poszczególnych cz´ÊciCzas ˝ycia poszczególnych cz´ÊciCzas ˝ycia poszczególnych cz´Êci
wy∏àcznikawy∏àcznikawy∏àcznikawy∏àcznikawy∏àcznika czas ˝yciaczas ˝yciaczas ˝yciaczas ˝yciaczas ˝ycia

komory ∏ukowe styki g∏ówne nap´d wyzwalacze
silnikowy MX/XF
MCH

NW08 do NW16NW08 do NW16NW08 do NW16NW08 do NW16NW08 do NW16 25000 10000 10000 12500 12500
wykonanie N1/H1/H2
NW08 do NW16NW08 do NW16NW08 do NW16NW08 do NW16NW08 do NW16 25000 3000 10000 12500 12500
wykonanie L1
NW20 do NW25NW20 do NW25NW20 do NW25NW20 do NW25NW20 do NW25 20000 440 V: 8000 440 V: 8000 10000 12500
wykonanie H1/H2 690 V: 6000 690 V: 6000
NW20 do NW25NW20 do NW25NW20 do NW25NW20 do NW25NW20 do NW25 20000 2000 440 V: 8000 10000 12500
wykonanie H3 690 V: 6000
NW20NW20NW20NW20NW20 20000 3000 10000 10000 12500
wykonanie L1
NW32 do NW40NW32 do NW40NW32 do NW40NW32 do NW40NW32 do NW40 20000 440 V: 5000 440 V: 5000 10000 12500
wykonanie H1/H2 690 V: 2500 690 V: 2500
NW32 do NW40NW32 do NW40NW32 do NW40NW32 do NW40NW32 do NW40 20000 1250 440 V: 5000 10000 12500
wykonanie H3 690 V: 2500
NW40b do NW63NW40b do NW63NW40b do NW63NW40b do NW63NW40b do NW63 10000 1500 3000 5000 12500
wykonanie H1/H2

Przedstawiony program obs∏ugi jest
zalecany w przypadku aparatów
pracujàcych w warunkach normalnych
(temperatura otoczenia: -5˚C / + 60˚C,
normalne Êrodowisko).

Nazwa cz´ÊciNazwa cz´ÊciNazwa cz´ÊciNazwa cz´ÊciNazwa cz´Êci WykonawcaWykonawcaWykonawcaWykonawcaWykonawca Opis lub proceduraOpis lub proceduraOpis lub proceduraOpis lub proceduraOpis lub procedura
wymianywymianywymianywymianywymiany

komory ∏ukowekomory ∏ukowekomory ∏ukowekomory ∏ukowekomory ∏ukowe c u˝ytkownik v patrz str. 43.
styki g∏ównestyki g∏ównestyki g∏ównestyki g∏ównestyki g∏ówne c przeglàd: u˝ytkownik v patrz str. 43.

c wymiana:
dzia∏ serwisu Schneider

nap´d silnikowy MCHnap´d silnikowy MCHnap´d silnikowy MCHnap´d silnikowy MCHnap´d silnikowy MCH c u˝ytkownik v patrz str. 9.
blokadyblokadyblokadyblokadyblokady c u˝ytkownik
mechanicznemechanicznemechanicznemechanicznemechaniczne
ci´gna sztywneci´gna sztywneci´gna sztywneci´gna sztywneci´gna sztywne c dzia∏ serwisu Schneider

MX/MN/XFMX/MN/XFMX/MN/XFMX/MN/XFMX/MN/XF c u˝ytkownik v patrz str. 10, 11.

Cz´Êci wymagajàce wymiany w zale˝noÊci od liczby cykliCz´Êci wymagajàce wymiany w zale˝noÊci od liczby cykliCz´Êci wymagajàce wymiany w zale˝noÊci od liczby cykliCz´Êci wymagajàce wymiany w zale˝noÊci od liczby cykliCz´Êci wymagajàce wymiany w zale˝noÊci od liczby cykli
∏àczeniowych aparatu∏àczeniowych aparatu∏àczeniowych aparatu∏àczeniowych aparatu∏àczeniowych aparatu

Ni˝ej wymienione cz´Êci powinny byç wymieniane okresowo w celu
wyd∏u˝enia czasu ˝ycia aparatu (maksymalna liczba cykli ∏àczeniowych).

Wymiana cz´Êci musi byç zaplanowana na podstawie przedstawionych poni˝ej
danych dotyczàcych czasu ˝ycia poszczególnych cz´Êci. Czas ten wyra˝any
jest w iloÊci cykli ∏àczeniowych Z-W przy pràdzie znamionowym.

Liczba cykli ∏àczeniowych Z-W przy pràdzie znamionowymLiczba cykli ∏àczeniowych Z-W przy pràdzie znamionowymLiczba cykli ∏àczeniowych Z-W przy pràdzie znamionowymLiczba cykli ∏àczeniowych Z-W przy pràdzie znamionowymLiczba cykli ∏àczeniowych Z-W przy pràdzie znamionowym
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Komory ∏ukoweKomory ∏ukoweKomory ∏ukoweKomory ∏ukoweKomory ∏ukowe
Odkr´ç Êruby mocujàce:
v wykonanie N1, H1 oraz H2 dla wy∏àczników  NW 40: 2 Êruby,
v wykonanie H1 oraz H2 dla wy∏àczników  NW 40b: 3 Êruby,
v wykonanie  L1: 4  Êruby.
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JeÊli zespó∏ zabezpieczajàco-sterujàcy
posiada wskaênik obs∏ugi, to nie ma
potrzeby systematycznego sprawdzania
stanu styków.

JeÊli styki sà zu˝yte, to nale˝y wymieniç
odpowiedni biegun. Wymiany dokonuje
serwis firmy Schneider.

CzynnoÊci konserwacyjne
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Zu˝ycie styków g∏ównychZu˝ycie styków g∏ównychZu˝ycie styków g∏ównychZu˝ycie styków g∏ównychZu˝ycie styków g∏ównych
Usuƒ komory ∏ukowe.
Zamknij aparat i sprawdê stan styków.

Styki w dobrym stanie Styki zu˝yte

Styki w dobrym stanie Styki zu˝yte
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Przed podj´ciem czynnoÊci
konserwacyjnych wy∏àcz zasilanie oraz
umieÊç blokady lub ostrze˝enia zgodnie
z obowiàzujàcymi przepisami.

Wykonanie H1, H2 (≥ 4000b A), L1Wykonanie H1, H2 (≥ 4000b A), L1Wykonanie H1, H2 (≥ 4000b A), L1Wykonanie H1, H2 (≥ 4000b A), L1Wykonanie H1, H2 (≥ 4000b A), L1

Wykonanie N1, H1, H2, H3 (≤ 4000 A)Wykonanie N1, H1, H2, H3 (≤ 4000 A)Wykonanie N1, H1, H2, H3 (≤ 4000 A)Wykonanie N1, H1, H2, H3 (≤ 4000 A)Wykonanie N1, H1, H2, H3 (≤ 4000 A)

Sprawdê, czy nie wyst´puje odkszta∏cenie
komór lub korozja przegród.

W razie potrzeby wymieƒ komory ∏ukowe.
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Od∏àczalne styki wielocz∏onoweOd∏àczalne styki wielocz∏onoweOd∏àczalne styki wielocz∏onoweOd∏àczalne styki wielocz∏onoweOd∏àczalne styki wielocz∏onowe
Nasmaruj styki przy u˝yciu smaru o numerze katalogowym podanym na str.45.
Sprawdê styki w nast´pujàcy sposób:
v otwórz wy∏àcznik,
v od∏àcz zasilanie szyn przy∏àczeniowych,
v wysuƒ wy∏àcznik,
v wyjmij   wy∏àcznik,
v sprawdê styki (nie powinno byç Êladu miedzi).
Wymieƒ wszystkie zu˝yte cz∏ony styków.
Pozycja zamontowania cz∏onów musi byç zgodna ze schematem
rozmieszczenia podanym w poni˝szej tabeli.

Rozmieszczenie nr 1 Rozmieszczenie nr 2 Rozmieszczenie nr 3 Rozmieszczenie nr 4 Rozmieszczenie nr 5

Eksploatacja
i konserwacja wy∏àcznika
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CzynnoÊci konserwacyjne

Typ NW08 NW10 NW16 NW20 NW25 NW32 NW40 NW40b NW63
Wykonanie N1 rozmieszczenie nr 1

2 cz∏ony / biegun
H1 rozmieszczenie nr 2 rozmieszczenie nr 3 rozmieszczenie nr 4 rozmieszczenie nr 5 rozmieszczenie nr 4
 4 cz∏ony / biegun 8 cz∏onów / biegun 12 cz∏onów / biegun 14 cz∏onów / biegun 24 cz∏onów / biegun
H2   

H3

L1 rozmieszczenie nr 3 rozmieszczenie nr 5
8 cz∏onów / biegun 14 cz∏onów / biegun
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Zamawianie cz´Êci zamiennych

Akcesoria elektryczneAkcesoria elektryczneAkcesoria elektryczneAkcesoria elektryczneAkcesoria elektryczne
Do akcesoriów elektrycznych, które mogà wymagaç wymiany, nale˝à:
c nap´d silnikowy MCH,
c wyzwalacz / wyzwalacze wzrostowe MX,
c wyzwalacz zamykajàcy XF,
c wyzwalacz zanikowy MN.

Charakterystyka oraz numery katalogowe tych akcesoriów znajdujà si´
na str. 33 oraz 34 w rozdziale: „Wyposa˝enie dodatkowe - zdalne sterowanie”.
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Komory ∏ukoweKomory ∏ukoweKomory ∏ukoweKomory ∏ukoweKomory ∏ukowe

c Numery katalogowe
(1 komora ∏ukowa):
v NW wykonanie N1,
NW08 do NW40
wykonanie H1: 47935,
v NW40b do NW63
wykonanie H1,
NW wykonanie H3:
47936.
v NW wykonanie L1:
47937.

c NW08 do NW40:
1 komora / biegun.
NW40b do NW63:
2 komory / biegun.

Od∏àczalne styki wielocz∏onoweOd∏àczalne styki wielocz∏onoweOd∏àczalne styki wielocz∏onoweOd∏àczalne styki wielocz∏onoweOd∏àczalne styki wielocz∏onowe

c Numer katalogowy
(1 cz∏on): 33166.

c Wymagana liczba
cz∏onów – patrz tabela
na str. 44.

Smar do od∏àczalnych styków wielocz∏onowychSmar do od∏àczalnych styków wielocz∏onowychSmar do od∏àczalnych styków wielocz∏onowychSmar do od∏àczalnych styków wielocz∏onowychSmar do od∏àczalnych styków wielocz∏onowych

c Numer katalogowy
(1 puszka): 33160.

P∏yta czo∏owaP∏yta czo∏owaP∏yta czo∏owaP∏yta czo∏owaP∏yta czo∏owa

c Numer katalogowy
(1 p∏yta dla aparatów
3- i 4-biegunowych):
47939.

c 1 p∏yta / aparat.
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KorbaKorbaKorbaKorbaKorba

c Numer katalogowy
(1 korba): 47944.

c 1 korba / aparat.
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c 1 dêwignia / aparat.

Dêwignia napinania spr´˝ynDêwignia napinania spr´˝ynDêwignia napinania spr´˝ynDêwignia napinania spr´˝ynDêwignia napinania spr´˝yn

E
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c Numer katalogowy
(1 dêwignia): 47940.
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Eksploatacja
i konserwacja wy∏àcznika

Problemy i ich rozwiàzywanie

ProblemProblemProblemProblemProblem PrzyczynyPrzyczynyPrzyczynyPrzyczynyPrzyczyny Rozwiàzanie problemuRozwiàzanie problemuRozwiàzanie problemuRozwiàzanie problemuRozwiàzanie problemu

otwarcie wy∏àcznika bez sygnalizacji c zbyt niskie lub brak napi´cia v sprawdê napi´cie zasilania, w razie
wskaênikiem wystàpienia zak∏ócenia zasilania wyzwalacza potrzeby podejmij czynnoÊci majàce

zanikowego MN na celu przywrócenie napi´cia
c uszkodzenie wyzwalacza MN v wymieƒ uszkodzony wyzwalacz
c polecenie zrzutu obcià˝enia v sprawdê stan obcià˝enia sieci
wydane przez inny aparat rozdzielczej, w razie potrzeby

zmodyfikuj nastawy zabezpieczeƒ
wy∏àczników pracujàcych w sieci

c chwilowe pojawienie si´ napi´cia v okreÊl przyczyn´ generowania
na zaciskach wyzwalacza polecenia
wzrostowego MX

otwieranie si´ wy∏àcznika za ka˝dym razem c za∏àczenie wy∏àcznika na zwarcie v usuƒ przyczyn´ zak∏ócenia, sprawdê
natychmiast po próbie zamkni´cia stan aparatu przed ponownym
(przycisk sygnalizuje wyzwolenie za∏àczeniem
na skutek zak∏ócenia) c pràd w stanie nieustalonym v zmodyfikuj sieç rozdzielczà

po za∏àczeniu jest zbyt du˝y lub nastawy zespo∏u
zabezpieczajàco-sterujàcego,
sprawdê stan aparatu przed
ponownym za∏àczeniem

c efekt dzia∏ania pami´ci termicznej v patrz instrukcja u˝ytkowania
zespo∏u zabezpieczajàco-sterujàcego

wy∏àcznik nie mo˝e byç otwarty zdalnie, c zbyt niskie napi´cie zasilania v sprawdê napi´cie zasilania,
ale mo˝e byç otwarty lokalnie wyzwalacza (lub wyzwalaczy) podaj napi´cie pomi´dzy

wzrostowego MX: U < 0.7 Un 0.7 Un a 1.1 Un
c awaria w obwodzie v usuƒ pokryw´ przednià
elektrycznym wyzwalacza MX v sprawdê wyzwalacz
c spadek napi´cia na zaciskach (lub wyzwalacze) wzrostowy MX
wyzwalacza (lub wyzwalaczy) v ca∏kowicie odetnij zasilanie
zanikowego MN poni˝ej 0.35 Un sprawdzanego wyzwalacza, wy∏àcznik

powinien otworzyç si´;
- jeÊli nie otwiera si´, to nale˝y
  wymieniç sprawdzany wyzwalacz;
- jeÊli wy∏àcznik otwiera si´, to
  nale˝y go z powrotem  zasiliç
  i zamknàç wy∏àcznik
v powoli zmniejszaj napi´cie zasilania
i sprawdê, czy wyzwalacz otwiera
wy∏àcznik przy napi´ciu 0.35 do 0.7 Un;
jeÊli tak nie jest, to wymieƒ
sprawdzany wyzwalacz

wy∏àcznik nie mo˝e byç otwarty lokalnie c b∏´dne dzia∏anie nap´du v skontaktuj si´ z dzia∏em serwisu
lub zablokowane styki g∏ówne firmy Schneider
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ProblemProblemProblemProblemProblem PrzyczynyPrzyczynyPrzyczynyPrzyczynyPrzyczyny Rozwiàzanie problemuRozwiàzanie problemuRozwiàzanie problemuRozwiàzanie problemuRozwiàzanie problemu
wy∏àcznik nie mo˝e byç zamkni´ty lokalnie lub zdalnie c za∏àczenie wy∏àcznika na zwarcie v usuƒ przyczyn´ zak∏ócenia,

sprawdê stan aparatu przed
ponownym za∏àczeniem

c nie przywrócono stanu gotowoÊci v wciÊnij przycisk przywracania
wy∏àcznika za pomocà specjalnego stanu gotowoÊci
przycisku (tylko w przypadku braku
automatycznego przywracania stanu
gotowoÊci)
c nie ca∏kowicie wsuni´ty wy∏àcznik v ca∏kowicie wsuƒ wy∏àcznik

c dzia∏anie funkcji zapobiegajàcej v odetnij zasilanie  wyzwalacza
„pompowaniu” zamykajàcego XF, a nast´pnie je przywróç
c nie naciàgni´te spr´˝yny v sprawdê napi´cie zasilania

nap´du silnikowego MCH,
sprawdê obwód zasilajàcy,
sprawdê, czy mo˝liwe jest r´czne
naciàgni´cie spr´˝yn
jeÊli to konieczne, wymieƒ
nap´d MCH

c wyzwalacz (wyzwalacze) v odetnij zasilanie wyzwalacza
zamykajàcy XF ciàgle zasilany zamykajàcego XF i spróbuj ponownie

zamknàç wy∏àcznik za jego pomocà,
ale tylko wtedy, gdy wy∏àcznik b´dzie
„gotowy do zamkni´cia”

c wyzwalacz (wyzwalacze) v okreÊl przyczyn´ zasilania wyzwalacza
wzrostowy MX zasilany (wyzwalaczy) MX,  odetnij zasilanie

wyzwalacza MX, a nast´pnie spróbuj
zamknàç wy∏àcznik za pomocà
wyzwalacza XF

c wyzwalacz zanikowy MN v zasil wyzwalacz MN napi´ciem wi´kszym
nie zasilany lub uszkodzony od 0.85 Un, nast´pnie spróbuj zamknàç

wy∏àcznik za pomocà wyzwalacza XF,
jeÊli wy∏àcznik nie zamyka si´, usuƒ
p∏yt´ czo∏owà i sprawdê, czy napi´cie
na wyzwalaczu MN jest odpowiednie,
jeÊli nie, wymieƒ wyzwalacz

c wy∏àcznik zablokowany w pozycji „otwarty” v usuƒ blokad´
c dzia∏anie blokady wzajemnej v sprawdê, czy odmowa zamkni´cia

jest usprawiedliwiona
wy∏àcznik nie mo˝e byç zamkni´ty zdalnie, c wyzwalacz zamykajàcy XF v sprawdê napi´cie zasilania (powinno
ale mo˝e byç zamkni´ty lokalnie niew∏aÊciwie zasilany lub uszkodzony mieÊciç si´ w przedziale 0.85 –1.1 Un)
wy∏àcznik nie naciàga spr´˝yn elektrycznie c zbyt niskie napi´cie zasilania v sprawdê napi´cie zasilania,

nap´du silnikowego MCH sprawdê obwód zasilajàcy nap´du
silnikowego MCH,
sprawdê, czy mo˝liwe jest r´czne
naciàgni´cie spr´˝yn,
jeÊli nie, to uszkodzony jest mechanizm –
- skontaktuj si´ z dzia∏em serwisu
firmy Schneider,
jeÊli spr´˝yny mo˝na naciàgnàç
r´cznie, to uszkodzony jest silnik
i wówczas nale˝y go wymieniç

niemo˝liwe jest w∏o˝enie korby w celu c wy∏àcznik zablokowany za pomocà v usuƒ k∏ódk´ oraz / lub pozosta∏e
wsuni´cia lub wysuni´cia wy∏àcznika k∏ódki, aktywna blokada korby lub blokada funkcje blokujàce

w pozycji „wsuni´ty” lub  „wysuni´ty”
c wsporniki nie wsuni´te do koƒca v wsuƒ do koƒca wsporniki

niemo˝liwe jest wyciàgni´cie wy∏àcznika lub c korba nie zosta∏a wyj´ta z wy∏àcznika v wyjmij korb´ i umieÊç jà w miejscu
prawostronnego wspornika (gdy wy∏àcznik zosta∏ przeznaczonym do jej przechowywania
wyciàgni´ty wczeÊniej) c wy∏àcznik nie jest do koƒca wysuni´ty v ca∏kowicie wysuƒ wy∏àcznik

c wy∏àcznik zablokowany za pomocà k∏ódki, v usuƒ k∏ódk´ oraz / lub pozosta∏e
aktywna blokada korby lub blokada funkcje blokujàce
pozycji „wsuni´ty” lub  „wysuni´ty”

niemo˝liwe jest w∏o˝enie wy∏àcznika do kasety c kaseta nie pasuje do wy∏àcznika v sprawdê, czy kaseta pasuje do
wy∏àcznika, jeÊli tak, to sprawdê
zabezpieczenie przed wsuni´ciem
niew∏aÊciwego wy∏àcznika

c od∏àczalne styki wielocz∏onowe zamontowane na kasecie oraz na
sà zamontowane w niew∏aÊciwej pozycji wy∏àczniku
c za∏o˝ona jest blokada przegród v sprawdê poprawnoÊç pozycji w jakiej
izolacyjnych (blokada wewnàtrz kasety zamontowano od∏àczalne styki
lub na p∏ycie czo∏owej) wielocz∏onowe

v usuƒ blokad´
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Warunki u˝ytkowania
wy∏àczników Masterpact
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Temperatura otoczeniaTemperatura otoczeniaTemperatura otoczeniaTemperatura otoczeniaTemperatura otoczenia

Wy∏àczniki Masterpact mogà pracowaç w ni˝ej podanych temperaturach:
c charakterystyki elektryczne i mechaniczne aparatów sà zachowane
przy temperaturze otoczenia od -5°C do +70°C,
c wykonywanie przez wy∏àcznik operacji zamykania jest zagwarantowane
przy temperaturach do -35°C.
Warunki przechowywania aparatów sà nast´pujàce:
c -40°C do +85°C dla aparatów Masterpact NW bez zespo∏u zabezpieczajàco-
-sterujàcego,
c -25°C do +85°C dla zespo∏ów zabezpieczajàco-sterujàcych.

U˝ytkowanie w ekstremalnych warunkach klimatycznychU˝ytkowanie w ekstremalnych warunkach klimatycznychU˝ytkowanie w ekstremalnych warunkach klimatycznychU˝ytkowanie w ekstremalnych warunkach klimatycznychU˝ytkowanie w ekstremalnych warunkach klimatycznych

Aparaty Masterpact NW przesz∏y z powodzeniem próby zdefiniowane przez
poni˝sze normy dla urzàdzeƒ eksploatowanych w ekstremalnych warunkach
klimatycznych:
c IEC 68-2-1: klimat suchy zimny (temperatura –55°C),
c IEC 68-2-2: klimat suchy goràcy (temperatura +85°C),
c IEC 68-2-30: klimat wilgotny goràcy (temperatura +55°C, wilgotnoÊç
wzgl´dna 95 %),
c IEC 68-2-52 poziom 2: Êrodowisko, w którym wyst´puje du˝e st´˝enie
rozpylonej soli.

Aparaty Masterpact mogà pracowaç w Êrodowisku przemys∏owym
zdefiniowanym w normie IEC 947 (do czwartej strefy zabrudzeniowej).
Niemniej jednak zaleca si´, aby aparaty zainstalowane by∏y w rozdzielnicach
o dobrej wentylacji i niezbyt du˝ym zapyleniu.

OdpornoÊç na wibracjeOdpornoÊç na wibracjeOdpornoÊç na wibracjeOdpornoÊç na wibracjeOdpornoÊç na wibracje

Aparaty Masterpact sà odporne na wibracje elektromagnetyczne
oraz mechaniczne.

Próby w tym zakresie, dla poziomów wymaganych przez morskie towarzystwa
klasyfikacyjne (Veritas, Lloyd’s, itd.), sà przeprowadzane zgodnie z normà
IEC 68-2-6:
c 2 do 13.2 Hz: amplituda ±1 mm;
c 13.2 do 100 Hz: sta∏e przyÊpieszenie 0.7 g.

Nadmierne wibracje mogà spowodowaç wyzwolenie aparatu, przerwanie
po∏àczeƒ lub uszkodzenie cz´Êci mechanicznych.
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Wp∏yw wysokoÊciWp∏yw wysokoÊciWp∏yw wysokoÊciWp∏yw wysokoÊciWp∏yw wysokoÊci

Aparaty Masterpact NW zosta∏y zaprojektowane do pracy przy wysokoÊciach
poni˝ej 2000 m.

Przy wysokoÊciach powy˝ej 2000 m nale˝y uwzgl´dniç obni˝enie wartoÊci
parametrów spowodowane zmianami w∏aÊciwoÊci powietrza (wytrzyma∏oÊci
elektrycznej, zdolnoÊci ch∏odzenia):

WysokoÊç (m)WysokoÊç (m)WysokoÊç (m)WysokoÊç (m)WysokoÊç (m) 2000 3000 4000 5000
napi´cienapi´cienapi´cienapi´cienapi´cie 3500 3150 2500 2100
wytrzymywanewytrzymywanewytrzymywanewytrzymywanewytrzymywane
Êredni poziomÊredni poziomÊredni poziomÊredni poziomÊredni poziom 1000 900 700 600
napi´cia izolacji (V)napi´cia izolacji (V)napi´cia izolacji (V)napi´cia izolacji (V)napi´cia izolacji (V)
maksymalne napi´ciemaksymalne napi´ciemaksymalne napi´ciemaksymalne napi´ciemaksymalne napi´cie 690 590 520 460
robocze (V)robocze (V)robocze (V)robocze (V)robocze (V)
Êredni pràd cieplny (A)Êredni pràd cieplny (A)Êredni pràd cieplny (A)Êredni pràd cieplny (A)Êredni pràd cieplny (A) 1 x In 0.99 x In 0.96 x In 0.94 x In
przyprzyprzyprzyprzy 40 °C
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Zak∏ócenia elektromagnetyczneZak∏ócenia elektromagnetyczneZak∏ócenia elektromagnetyczneZak∏ócenia elektromagnetyczneZak∏ócenia elektromagnetyczne

Aparaty Masterpact sà zabezpieczone przed:
v przepi´ciami spowodowanymi przez aparaty generujàce zak∏ócenia
elektromagnetyczne,
v przepi´ciami spowodowanymi przez zjawiska atmosferyczne
lub zak∏óceniami w sieci rozdzielczej (awaria systemu ochrony przed
wy∏adowaniami),
v aparatami emitujàcymi fale radiowe (nadajniki radiowe, radiotelefony
przenoÊne, radary, itd.),
v wy∏adowaniami elektrostatycznymi spowodowanymi przez u˝ytkowników.

Aparaty Masterpact przesz∏y z powodzeniem próby kompatybilnoÊci
elektromagnetycznej (EMC) okreÊlone w poni˝szych mi´dzynarodowych
normach:
c IEC 947-2, aneks F,
c IEC 947-2, aneks B (zespo∏y zabezpieczeƒ z funkcjà ró˝nicowopràdowà).

Powy˝sze próby gwarantujà, ˝e:
c nie wystàpi nieuzasadnione wyzwolenie aparatu,
c zachowane sà czasy wyzwalania.



Dystrybutor:

luty 2001

Schneider Electric Polska Sp. z o.o.
ul. ¸ubinowa 4a, 03-878 Warszawa
tel.: (022) 511 82 00, fax: (022) 511 82 02
Infolinia: 0 801 171 500, (022) 511 84 64
http://www.schneider-electric.pl

KATIU56506

Poniewa˝ normy, dane techniczne oraz konstrukcyjne ulegajà zmianom, prosimy
o skontaktowanie si´ z nami w celu potwierdzenia informacji zawartych w tej publikacji.
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