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Ciàg∏oÊç zasilaniaCiàg∏oÊç zasilaniaCiàg∏oÊç zasilaniaCiàg∏oÊç zasilaniaCiàg∏oÊç zasilania
W przypadku instalacji elektrycznych
zapewnienie ciàg∏oÊci zasilania jest
równie istotne jak zabezpieczenie ˝ycia i
mienia. Najlepszà gwarancjà ciàg∏oÊci
zasilania dajà sieci w uk∏adzie IT. Nawet
w przypadku wystàpienia pierwszego
uszkodzenia izolacji instalacja mo˝e
zasilaç odbiorniki bez nara˝ania na
niebezpieczeƒstwo ludzkiego ˝ycia.
Jednak pierwsze uszkodzenie musi
zostaç wykryte i usuni´te, zanim pojawi
si´ nast´pne.

Vigilohm : prezentacja
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Przyrzàdy monitorujàce stan izolacji
wymuszajà napi´cie stale lub zmienne o
niskiej cz´stotliwoÊci pomi´dzy izolacjà a
ziemià. Rezystancja izolacji jest
wyznaczana na podstawie pomiaru pràdu
up∏ywowego wywo∏anego tym napi´ciem.
c W przyrzàdach Vigilohm EM9
zastosowano diod´ sygnalizujàcà
uszkodzenia izolacji w obr´bie instalacji.
Sà to przyrzàdy modu∏owe
(standard Multi 9) przeznaczone dla
ma∏ych instalacji lub podsieci izolowanych.
c Przyrzàdy TR22A i TR22AH (wersja dla
szpitali) wykrywajà uszkodzenia izolacji i
dodatkowo wyÊwietlajà w sposób ciàg∏y
wartoÊç rezystancji izolacji na
wyÊwietlaczu cyfrowym.
c Przyrzàd XM200 jest cz´Êcià Systemu
Vigilohm i mo˝e byç stosowany wraz z
przyrzàdami automatycznej lokalizacji
uszkodzeƒ.

Pomiary, sygnalizacja iPomiary, sygnalizacja iPomiary, sygnalizacja iPomiary, sygnalizacja iPomiary, sygnalizacja i
lokalizacja uszkodzeƒlokalizacja uszkodzeƒlokalizacja uszkodzeƒlokalizacja uszkodzeƒlokalizacja uszkodzeƒ
izolacjiizolacjiizolacjiizolacjiizolacji
Przyrzàdy monitorujàce stan izolacji
umo˝liwiajà:
c Pomiar Pomiar Pomiar Pomiar Pomiar poziomu izolacji instalacji;
c Sygnalizacj´ Sygnalizacj´ Sygnalizacj´ Sygnalizacj´ Sygnalizacj´ spadku poziomu izolacji
poni˝ej poziomu zdefiniowanego przez
u˝ytkownika.
Oprócz tych podstawowych funkcji
System Vigilohm pozwala na
automatycznà lokalizacj´lokalizacj´lokalizacj´lokalizacj´lokalizacj´ uszkodzonego
obwodu.
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Automatyczna lokalizacja uszkodzeƒAutomatyczna lokalizacja uszkodzeƒAutomatyczna lokalizacja uszkodzeƒAutomatyczna lokalizacja uszkodzeƒAutomatyczna lokalizacja uszkodzeƒ R´czna lokalizacja uszkodzeƒR´czna lokalizacja uszkodzeƒR´czna lokalizacja uszkodzeƒR´czna lokalizacja uszkodzeƒR´czna lokalizacja uszkodzeƒ
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Lokalizacja uszkodzeƒLokalizacja uszkodzeƒLokalizacja uszkodzeƒLokalizacja uszkodzeƒLokalizacja uszkodzeƒ
W celu zapewnienia jak najlepszej
ciàg∏oÊci zasilania wykryte uszkodzenie
izolacji powinno zostaç zlokalizowane i
usuni´te.

Automatyczna lokalizacja:Automatyczna lokalizacja:Automatyczna lokalizacja:Automatyczna lokalizacja:Automatyczna lokalizacja:
System Vigilohm pozwala na ∏àczenie
przyrzàdów monitorujàcych izolacj´
XM200 z:
c detektorami uszkodzeƒ XD301/XD312
w celu monitorowania ró˝nych obwodów
danej instalacji ;
c przenoÊnymi odbiornikami XRM
s∏u˝àcymi do lokalizacji uszkodzeƒ.

Monitorowanie izolacjiMonitorowanie izolacjiMonitorowanie izolacjiMonitorowanie izolacjiMonitorowanie izolacji
uszkodzonych silnikówuszkodzonych silnikówuszkodzonych silnikówuszkodzonych silnikówuszkodzonych silników
Nieudana próba za∏àczenia silnika mo˝e
mieç powa˝ne konsekwencje, szczególnie
w przypadku nast´pujàcych zastosowaƒ:
c urzàdzenia zapewniajàce
bezpieczeƒstwo
(pompy po˝arnicze, wyciàgi itp.);
c produkcja
(huty szk∏a, cementownie itp.);
c procesy produkcyjne (walcownie itp.).
Cz´stà przyczynà problemów z
uruchomieniem silnika jest wilgoç, która
gromadzi si´ w mikroszczelinach w
czasie, gdy silnik nie pracuje.
Przyrzàd SM21 s∏u˝y do monitorowania
izolacji silników o najwi´kszym znaczeniu,
gdy sà one wy∏àczone. Uszkodzenie
izolacji powoduje za∏àczenie alarmu lub
zablokowanie mo˝liwoÊci za∏àczenia
silnika.
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Prostsza obs∏uga sieci wProstsza obs∏uga sieci wProstsza obs∏uga sieci wProstsza obs∏uga sieci wProstsza obs∏uga sieci w
uk∏adzie ITuk∏adzie ITuk∏adzie ITuk∏adzie ITuk∏adzie IT
Najwi´kszà gwarancj´ ciàg∏oÊci zasilania
zapewniajà sieci w uk∏adzie IT, tzn. sieci z
izolowanym lub uziemionym przez
wystarczajàco du˝à impedancj´ punktem
neutralnym. Obs∏uga takich sieci mo˝e byç
w znacznym stopniu uproszczona przez
u˝ycie przyrzàdów oferujàcych funkcje
daleko wykraczajàce poza zwyk∏à
sygnalizacj´ uszkodzeƒ, która jest
wymagana przez normy.

... z  Systemem Vigilohm... z  Systemem Vigilohm... z  Systemem Vigilohm... z  Systemem Vigilohm... z  Systemem Vigilohm
System Vigilohm sk∏ada si´ z urzàdzeƒ
produkowanych przez firm´ Merlin Gerin.
Wychodzi on naprzeciw wymaganiom sieci
w uk∏adzie IT wynikajàcym z koniecznoÊci
zapewnienia ciàg∏oÊci zasilania,
niezawodnoÊci dzia∏ania oraz prostoty
obs∏ugi.
 System charakteryzuje si´ budowà
modu∏owà. Zbudowany jest z przyrzàdów
montorujàcych stan izolacji (Insulation
Monitoring Devices - IMD) oraz przyrzàdów
s∏u˝àcych do detekcji i lokalizacji
uszkodzeƒ.  Niektóre z tych urzàdzeƒ
umo˝liwiajà niezale˝ny pomiar rezystancji w
ka˝dym z monitorowanych obwodów.
Ponadto System Vigilohm  posiada opcj´
umo˝liwiajàcà komunikowanie si´ z
systemem nadzorujàcym lub uk∏adem PLC.

Zasada dzia∏ania i funkcjeZasada dzia∏ania i funkcjeZasada dzia∏ania i funkcjeZasada dzia∏ania i funkcjeZasada dzia∏ania i funkcje
Podstaowym elementem Systemu Vigilohm
sà przyrzàdy monitorujàce stan izolacji
(IMD). Wymuszajà one napi´cie zmienne o
bardzo ma∏ej cz´stotliwoÊci pomi´dzy
izolacjà a ziemià. Rezystancja izolacji oraz
pojemnoÊç up∏ywnoÊciowa jest wyznaczana
na podstawie pomiaru pràdu up∏ywowego
wywo∏anego tym napi´ciem. Przedstawiona
technika pomiaru mo˝e byç wykorzystana
we wszystkich typach instalacji: AC, DC,
pràdu wyprostowanego, instalacjach
mieszanych itd.

Lokalizacja uszkodzenia Lokalizacja uszkodzenia Lokalizacja uszkodzenia Lokalizacja uszkodzenia Lokalizacja uszkodzenia jest podstawowà
funkcjà oferowanà przez system
monitorowania izolacji. Sygna∏
proporcjonalny do pràdu wymuszonego
przez IMD jest mierzony przez toroidy
umieszczone w ró˝nych punktach obwodu,
a nast´pnie przesy∏any do urzàdzeƒ
s∏u˝àcych do detekcji oraz lokalizacji
uszkodzenia. Urzàdzenia te automatycznie
identyfikujà uszkodzony obwód.

Pomiar w ró˝nych punktach instalacjiPomiar w ró˝nych punktach instalacjiPomiar w ró˝nych punktach instalacjiPomiar w ró˝nych punktach instalacjiPomiar w ró˝nych punktach instalacji
rezystancji izolacji jak i pojemnoÊci
up∏ywnoÊciowej jest mo˝liwy dzi´ki
zastosowaniu toroidów.

Scentralizowany system nadzorujàcyScentralizowany system nadzorujàcyScentralizowany system nadzorujàcyScentralizowany system nadzorujàcyScentralizowany system nadzorujàcy.
Wszystkie informacje z Systemu Vigilohm
mogà byç przesy∏ane do systemu
nadzorujàcego poprzez magistral´
komunikacyjnà i protokó∏ JBus. W systemie
nadzorujàcym sà przechowywane wszystkie
dane na temat stanu ca∏ej monitorowanej
instalacji jak i poszczególnych obwodów.
Wszystkie zdarzenia wraz z czasem i
miejscem ich wystàpienia mogà byç
zarejestrowane na wydruku.

Inne funkcjeInne funkcjeInne funkcjeInne funkcjeInne funkcje
c pomiar rzeczewistej rezystancji izolacji
c pomiar pojemnoÊci up∏ywnoÊciowej
doziemnej
c sygnalizacja uszkodzeƒ przemijajàcych
c alarm ostrzegawczy przy obni˝eniu si´
rezystancji poni˝ej wartoÊci progowej
zdefiniowanej przez u˝ytkownika
c zdalne sprawdzanie oraz wyÊwietlanie
informacji o uszkodzeniach wykrytych
przez urzàdzenie do lokalizacji uszkodzeƒ
c nastawa progów alarmowych za
pomocà systemu nadzorujàcego
c  ...
System rozwija si´ wraz z instalacjà.
Nowe urzàdzenia, pozwalajàce na
dostosowanie do zmian w instalacji lub
zapewniajàce wy˝szy poziom ochrony
mogà zostaç do∏àczone w ka˝dej chwili.

Niewra˝liwoÊç naNiewra˝liwoÊç naNiewra˝liwoÊç naNiewra˝liwoÊç naNiewra˝liwoÊç na
zak∏ócenia elektrycznezak∏ócenia elektrycznezak∏ócenia elektrycznezak∏ócenia elektrycznezak∏ócenia elektryczne
System Vigilohm zapewnia zarówno
wysokà dok∏adnoÊç pomiaru jak i
niewra˝liwoÊç na zak∏ócenia elektryczne.
Zosta∏ on zaprojektowany z myÊlà o pracy
w nowoczesnych instalacjach. Wy˝sze
harmoniczne generowane przez np.
nap´dy bezstopniowe,UPS-y czy
zasilacze prze∏àczalne nie majà wp∏ywu
na jego dzia∏anie.

Vigilohm: prezentacja
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Ilustracje poni˝ej przedstawiajà obydwie
architektury i przyrzàdy wchodzàce w
ich sk∏ad.

SystemVigilohm z
magistral ààààà komunikacyjn ààààà
Magistrala komunikacyjna pozwala na:
c komunikacj´ z systemem nadzorujàcym
(przekazywanie wyników pomiarów oraz
odbieranie sygna ów okreÊlajàcych
nastawy)
c pomiar rezystancji izolacji oraz
pojemnoÊci up ywnoÊciowej ka˝dego
obwodu
c centralizacj´ informacji dotyczàcych
stanu izolacji

Vigilohm: prezentacja

Dwie architektury Systemu Vigilohm:
z lub bez magistrali komunikacyjnej

SystemVigilohm bez
magistrali komunikacyjnej
Taka architektura systemu mo˝e byç
stosowana we wszystkich typach instalacji
w celu uzyskania automatycznej
lokalizacji uszkodzeƒ oraz dok∏adnych
pomiarów stanu izolacji.

SystemVigilohm z
magistral ààààà komunikacyjn ààààà
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Z jakich urzàdzeƒ sk∏adaZ jakich urzàdzeƒ sk∏adaZ jakich urzàdzeƒ sk∏adaZ jakich urzàdzeƒ sk∏adaZ jakich urzàdzeƒ sk∏ada
si´ system?si´ system?si´ system?si´ system?si´ system?
c Przyrzàdy monitorujàce stan izolacji
XM200 i XM300C wymuszajàce sygna∏
wykorzystywany przez przyrzàdy s∏u˝àce
do detekcji i lokalizacji uszkodzeƒ;
c Przyrzàdy s∏u˝àce do lokalizacji
uszkodzenia XL308 i XL316 po∏àczone sà
z 8 lub 16 toroidami, mierzà rezystancj´
izolacji ka˝dego odp∏ywu (pomiar w wielu
punktach), a w przypadku uszkodzenia
automatycznie identyfikujà uszkodzony
odp∏yw. Mogà przesy∏aç informacje do
systemu nadzorujàcego.
c Przyrzàdy s∏u˝àce do monitorowania i
lokalizacji uszkodzeƒ XML308 i XML316,
∏àczà wy˝ej wymienione funkcje w jednym
urzàdzeniu
c Detektor uszkodzeƒ izolacji XD308C z
opcjà komunikacyjnà automatycznie
identyfikuje uszkodzony obwód i przesy∏a
informacj´ do systemu nadzorujàcego;
c Detektory uszkodzeƒ izolacji XD301 i
XD312 bez opcji komunikacyjnej,
automatycznie identyfikujà uszkodzony
obwód
c PrzenoÊny odbiornik XRM s∏u˝àcy do
dok∏adnej lokalizacji uszkodzenia
wykrytego przez system automatycznej
lokalizacji uszkodzenia
c Interfejsy XAS, XLI200,  XLI300 i
XTU300 umo˝liwiajàce komunikacj´
pomi´dzy Systemem Vigilohm a
systemem nadzoru.

Vigilohm: prezentacja

System Vigilohm:
wybór architektury systemu

Jak wybraç odpowiedniJak wybraç odpowiedniJak wybraç odpowiedniJak wybraç odpowiedniJak wybraç odpowiedni
system?system?system?system?system?
Odpowiedni system mo˝na wybraç przy
pomocy czterech opisanych poni˝ej kroków:
1. OkreÊlenie wymagaƒ dotyczàcych
pomiaru i lokalizacji uszkodzeƒ.
2. Wybór urzàdzenia odpowiadajàcego
powy˝szym wymaganiom.
3. Wybór przyrzàdu monitorujàcego stan
izolacji kompatybilnego z wybranym
urzàdzeniem do pomiaru i lokalizacji
uszkodzeƒ.
4. Sprawdzenie, czy wymagane jest
zastosowanie interfejsu.
Uwaga:Uwaga:Uwaga:Uwaga:Uwaga: po∏àczenie przyrzàdu
monitorujàcego stan izolacji z podzespo∏em
PHT1000 jest wymagane w przypadku
instalacji o napi´ciu:
c 760 < U < 1700 V AC (punkt neutralny
dost´pny);
c 440 < U < 1000 V AC (punkt neutralny
niedost´pny);
c 550 < U < 1200 V DC (DC lub pràdu
wyprostowanego).

① Wymagania dotyczàce pomiaru iWymagania dotyczàce pomiaru iWymagania dotyczàce pomiaru iWymagania dotyczàce pomiaru iWymagania dotyczàce pomiaru i
lokalizacji uszkodzeƒlokalizacji uszkodzeƒlokalizacji uszkodzeƒlokalizacji uszkodzeƒlokalizacji uszkodzeƒ
Zgodni z potrzebami nale˝y wybraç jedno z
pi´ciu rozwiàzaƒ wymienionych w cz´Êci
tabeli oznaczonej cyfrà 1.
Wybór zale˝y od:
c wymagaƒ dotyczàcych lokalizacji
uszkodzeƒ z uwzgl´dnieniem funkcji
wykrywania uszkodzeƒ;
c potrzeby niezale˝nych pomiarów stanu
izolacji w ka˝dym z odp∏ywów.
Poni˝ej przedstawiono wszystkie pi´ç
mo˝liwoÊci:
v r´czna lokalizacja uszkodzeƒr´czna lokalizacja uszkodzeƒr´czna lokalizacja uszkodzeƒr´czna lokalizacja uszkodzeƒr´czna lokalizacja uszkodzeƒ
Uszkodzenie jest lokalizowane przy u˝yciu
przenoÊnego odbiornika oraz próbnika
pràdowego umieszczonego w ró˝nych
punktach instalacji. To rozwiàzanie jest
zalecane jako uzupe∏nienie systemów
automatycznej lokalizacji, umo˝liwiajàce
okreÊlenie uszkodzonej cz´Êci obwodu.

v automatyczna lokalizacja uszkodzeƒ z sygnalizacjàautomatyczna lokalizacja uszkodzeƒ z sygnalizacjàautomatyczna lokalizacja uszkodzeƒ z sygnalizacjàautomatyczna lokalizacja uszkodzeƒ z sygnalizacjàautomatyczna lokalizacja uszkodzeƒ z sygnalizacjà
lokalnàlokalnàlokalnàlokalnàlokalnà
Identyfikacja uszkodzonego obwodu sygnalizacja
uszkodzenia odbywa si´ na p∏ycie czo∏owej detektora
uszkodzeƒ izolacji, który wyposa˝ony jest w styk
umo˝liwiajàcy sygnalizacj´ zdalnà.
v automatyczna lokalizacja uszkodzeƒ z sygnalizacjàautomatyczna lokalizacja uszkodzeƒ z sygnalizacjàautomatyczna lokalizacja uszkodzeƒ z sygnalizacjàautomatyczna lokalizacja uszkodzeƒ z sygnalizacjàautomatyczna lokalizacja uszkodzeƒ z sygnalizacjà
centralnàcentralnàcentralnàcentralnàcentralnà
Identyfikacja uszkodzonego obwodu sygnalizacja
uszkodzenia odbywa si´ na p∏ycie czo∏owej detektora
uszkodzeƒ izolacji.  Informacja o uszkodzeniu
przesy∏ana jest równie˝ do systemu nadzoru lub
uk∏adu PLC.
v rozbudowany system pomiarowy z sygnalizacjàrozbudowany system pomiarowy z sygnalizacjàrozbudowany system pomiarowy z sygnalizacjàrozbudowany system pomiarowy z sygnalizacjàrozbudowany system pomiarowy z sygnalizacjà
lokalnàlokalnàlokalnàlokalnàlokalnà
Pomiar rezystancji izolacji odbywa si´ niezale˝nie dla
ka˝dego odp∏ywu.  Wynik pomiaru mo˝e byç
odczytany na p∏ycie czo∏owej urzàdzenia. Lokalizacja
oraz sygnalizacja uszkodzenia odbywa si´ lokalnie.
Urzàdzenie wyposa˝one jest w styk umo˝liwiajàcy
sygnalizacj´ zdalnà.
v rozbudowany system pomiarowy z sygnalizacjàrozbudowany system pomiarowy z sygnalizacjàrozbudowany system pomiarowy z sygnalizacjàrozbudowany system pomiarowy z sygnalizacjàrozbudowany system pomiarowy z sygnalizacjà
centralnàcentralnàcentralnàcentralnàcentralnà
Identyfikacja uszkodzonego obwodu i wyniki pomiarów
dla ka˝dego odp∏ywu sà sygnalizowane na p∏ycie
czo∏owej urzàdzenia.  Informacja o uszkodzeniu
przesy∏ana jest równie˝ do systemu nadzoru lub
uk∏adu PLC.

➁ Wybór urzàdzeƒ do pomiaru i lokalizacji uszkodzeƒWybór urzàdzeƒ do pomiaru i lokalizacji uszkodzeƒWybór urzàdzeƒ do pomiaru i lokalizacji uszkodzeƒWybór urzàdzeƒ do pomiaru i lokalizacji uszkodzeƒWybór urzàdzeƒ do pomiaru i lokalizacji uszkodzeƒ
Wybór jednego z pi´ciu rozwiàzaƒ w pierwszej cz´Êci
tabeli okreÊla typ urzàdzenia do pomiaru i lokalizacji
uszkodzeƒ (patrz: odpowiednia kolumna w cz´Êci
tabeli oznaczonej cyfrà 2).

③ Wybór przyrzàdu monitorujàcego stan izolacjiWybór przyrzàdu monitorujàcego stan izolacjiWybór przyrzàdu monitorujàcego stan izolacjiWybór przyrzàdu monitorujàcego stan izolacjiWybór przyrzàdu monitorujàcego stan izolacji
Analogicznie jak w poprzednim punkcie, nale˝y w
cz´Êci tabeli oznaczonej cyfrà 3 okreÊliç przyrzàd
odpowiadajàcy wybranemu rozwiàzaniu.

④ KoniecznoÊç zastosowania interfejsuKoniecznoÊç zastosowania interfejsuKoniecznoÊç zastosowania interfejsuKoniecznoÊç zastosowania interfejsuKoniecznoÊç zastosowania interfejsu
W cz´Êci tabeli oznaczonej cyfrà 4 nale˝y okreÊliç (dla
wybranej wczeÊniej kolumny okreÊlajàcej wymagany
typ urzàdzenia do pomiaru i lokalizacji uszkodzenia),
czy wymagany jest interfejs. JeÊli tak, to jego wybór
zale˝y od monitorowanej instalacji oraz urzàdzeƒ
wchodzàcych w sk∏ad systemu. Patrz rozdzia∏ "Wybór
systemu komunikacyjnego".

 ➁  urzàdzenie do pomiaru i lokalizacji uszkodzeƒurzàdzenie do pomiaru i lokalizacji uszkodzeƒurzàdzenie do pomiaru i lokalizacji uszkodzeƒurzàdzenie do pomiaru i lokalizacji uszkodzeƒurzàdzenie do pomiaru i lokalizacji uszkodzeƒ
XRM XD301/302 XD308C XL308/316
obiornikobiornikobiornikobiornikobiornik detektordetektordetektordetektordetektor detektordetektordetektordetektordetektor przyrzàdprzyrzàdprzyrzàdprzyrzàdprzyrzàd

① wymagania
r´czna lokalizacja uszkodzeƒr´czna lokalizacja uszkodzeƒr´czna lokalizacja uszkodzeƒr´czna lokalizacja uszkodzeƒr´czna lokalizacja uszkodzeƒ c
automatyczna lokalizacja uszkodzeƒautomatyczna lokalizacja uszkodzeƒautomatyczna lokalizacja uszkodzeƒautomatyczna lokalizacja uszkodzeƒautomatyczna lokalizacja uszkodzeƒ c v v
z sygnalizacjà lokalnàz sygnalizacjà lokalnàz sygnalizacjà lokalnàz sygnalizacjà lokalnàz sygnalizacjà lokalnà
automatyczna lokalizacja uszkodzeƒautomatyczna lokalizacja uszkodzeƒautomatyczna lokalizacja uszkodzeƒautomatyczna lokalizacja uszkodzeƒautomatyczna lokalizacja uszkodzeƒ c v
z sygnalizacjà centralnàz sygnalizacjà centralnàz sygnalizacjà centralnàz sygnalizacjà centralnàz sygnalizacjà centralnà
rozbudowany system pomiarowyrozbudowany system pomiarowyrozbudowany system pomiarowyrozbudowany system pomiarowyrozbudowany system pomiarowy c
z sygnalizacjà lokalnàz sygnalizacjà lokalnàz sygnalizacjà lokalnàz sygnalizacjà lokalnàz sygnalizacjà lokalnà
rozbudowany system pomiarowyrozbudowany system pomiarowyrozbudowany system pomiarowyrozbudowany system pomiarowyrozbudowany system pomiarowy c
z sygnalizacjà centralnàz sygnalizacjà centralnàz sygnalizacjà centralnàz sygnalizacjà centralnàz sygnalizacjà centralnà

③     przyrzàd monitorujàcy stan izolacjiprzyrzàd monitorujàcy stan izolacjiprzyrzàd monitorujàcy stan izolacjiprzyrzàd monitorujàcy stan izolacjiprzyrzàd monitorujàcy stan izolacji
XM200 c c
XM300c v v c c
XML308/316 v v v c
④ XAS, XLI200, XLI300, XTU300
interfejsy c c
c urzàdzenie spe∏niajàce wymagania
v urzàdzenie oferujàce dodatkowe mo˝liwoÊci lub o parametrach lepszych ni˝ wymagane
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Vigilohm: prezentacja

System Vigilohm:System Vigilohm:System Vigilohm:System Vigilohm:System Vigilohm:
wybór urzàdzenia do lokalizacji uszkodzeƒwybór urzàdzenia do lokalizacji uszkodzeƒwybór urzàdzenia do lokalizacji uszkodzeƒwybór urzàdzenia do lokalizacji uszkodzeƒwybór urzàdzenia do lokalizacji uszkodzeƒ

W sk∏ad Systemu Vigilohm wchodzà
urzàdzenia oferujàce cztery typy
lokalizacji uszkodzeƒ.
Typ 1: Typ 1: Typ 1: Typ 1: Typ 1: automatyczna detekcja i lokalizacja
uszkodzeƒ.
Typ 2:Typ 2:Typ 2:Typ 2:Typ 2: automatyczna detekcja i lokalizacja

uszkodzeƒ z transmisjà informacji do
systemu nadzoru.
Typ 3:Typ 3:Typ 3:Typ 3:Typ 3: automatyczny pomiar, detekcja i
lokalizacja uszkodzeƒ.
Typ 4:Typ 4:Typ 4:Typ 4:Typ 4: automatyczny pomiar, detekcja i
lokalizacja uszkodzeƒ z transmisjà

informacji do systemu nadzoru.
R´czna lokalizacja uszkodzeƒ za pomocà
przenoÊnego odbiornika XRM jest
wykorzystywana z regu∏y do dok∏adnej
lokalizacji uszkodzenia wykrytego przez
system automatycznej lokalizacji
uszkodzeƒ.
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Typ 1: Typ 1: Typ 1: Typ 1: Typ 1: automatyczna detekcja i lokalizacja  uszkodzeƒ.
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Typ 2:Typ 2:Typ 2:Typ 2:Typ 2: automatyczna detekcja i lokalizacja  uszkodzeƒ z transmisjà informacji do systemu nadzoru.
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W obu przypadkach konieczne jest u˝ycie
interfejsu komunikacyjnego.

Wybór interfejsu
System Vigilohm oferuje cztery typy
inerfejsów:
c  XLI200 - XLI200 - XLI200 - XLI200 - XLI200 - do transmisji informacji z
przyrzàdów monitorujàcych stan izolacji
oraz detektorów XD308C do systemu
nadzoru lub uk∏adu PLC przy u˝yciu
protoko∏u MODBUS/JBUS.  W ten sposób
do komputera PC dociera informacja o
wystàpieniu uszkodzenia pozwalajàca na
identyfikacj´ uszkodzonego obwodu.
Interfejs ten nie mo˝e byç u˝ywany z
przyrzàdami XL308/316 lub XML308/316,
a jedynie z  XM300C i XD308C (XLI200
nie mo˝e byc u˝ywany z przyrzàdami do
monitorowania i lokalizacji serii XML i
przyrzàdami do lokalizacji serii XL
c  XLI300 - XLI300 - XLI300 - XLI300 - XLI300 - do transmisji parametrów i
wyników pomiarów z urzàdzeƒ XM300C i
XD308C do systemu nadzoru. Interfejs

IMD po∏àczony tylkoIMD po∏àczony tylkoIMD po∏àczony tylkoIMD po∏àczony tylkoIMD po∏àczony tylko jeden przyrzàdjeden przyrzàdjeden przyrzàdjeden przyrzàdjeden przyrzàd IMD po∏àczony przynajmiej  z dwoma urzàdzeniamiIMD po∏àczony przynajmiej  z dwoma urzàdzeniamiIMD po∏àczony przynajmiej  z dwoma urzàdzeniamiIMD po∏àczony przynajmiej  z dwoma urzàdzeniamiIMD po∏àczony przynajmiej  z dwoma urzàdzeniami
z detektorami XD308Cz detektorami XD308Cz detektorami XD308Cz detektorami XD308Cz detektorami XD308C XML308/316XML308/316XML308/316XML308/316XML308/316               do lokalizacji uszkodzeƒ              do lokalizacji uszkodzeƒ              do lokalizacji uszkodzeƒ              do lokalizacji uszkodzeƒ              do lokalizacji uszkodzeƒ
bez wzgl´du nabez wzgl´du nabez wzgl´du nabez wzgl´du nabez wzgl´du na                           sieç o                          sieç o                          sieç o                          sieç o                          sieç o
konfiguracj´ siecikonfiguracj´ siecikonfiguracj´ siecikonfiguracj´ siecikonfiguracj´ sieci                                       niesekcjonowanym              sekcjonowanym                                      niesekcjonowanym              sekcjonowanym                                      niesekcjonowanym              sekcjonowanym                                      niesekcjonowanym              sekcjonowanym                                      niesekcjonowanym              sekcjonowanym
                                                                                                 systemie szyn zbiorczych                                                                                                 systemie szyn zbiorczych                                                                                                 systemie szyn zbiorczych                                                                                                 systemie szyn zbiorczych                                                                                                 systemie szyn zbiorczych

bez systemu nadzoru ---- ---- XAS XTU300
z systemem nadzoru XLI200 XLI300 XLI300 XTU300

Vigilohm: prezentacja

System Vigilohm:System Vigilohm:System Vigilohm:System Vigilohm:System Vigilohm:
wybór interfejsu komunikacyjnegowybór interfejsu komunikacyjnegowybór interfejsu komunikacyjnegowybór interfejsu komunikacyjnegowybór interfejsu komunikacyjnego

Zalety systemuZalety systemuZalety systemuZalety systemuZalety systemu
wyposa˝onego w inerfejswyposa˝onego w inerfejswyposa˝onego w inerfejswyposa˝onego w inerfejswyposa˝onego w inerfejs
komunikacyjnykomunikacyjnykomunikacyjnykomunikacyjnykomunikacyjny
Podstawowà zaletà Systemu Vigilohm jest
mo˝liwoÊç komunikacji pomi´dzy
wszystkimi urzàdzeniami wchodzàcymi w
jego sk∏ad. W efekcie system oferuje
dodatkowe funkcje: np. automatycznà
lokalizacj´ uszkodzeƒ lub nawet
wczeÊniejsze ich wykrywanie.
Ponadto System Vigilohm posiada
mo˝liwoÊç komunikowania si´, tzn.
wymieniania informacji z systemem
nadzorujàcym lub uk∏adem  PLC.
Przesy∏anie informacji odbywa si´ przez:
c wewn´trznà magistral´ Systemu
Vigilohm s∏u˝àcà do komunikowania si´
mi´dzy poszczególnymi urzàdzeniami;
c zewn´trznà magistral´ Systemu
Vigilohm s∏u˝àcà do komunikowania si´ z
systemem nadzoru lub uk∏adem PLC.

Pojedyƒczy niesekcjonowany system szyn zbiorczych z systemem nadzoru.

Sekcjonowany wy∏àcznikiem system szyn zbiorczych bez lub z systemem nadzoru
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20

79
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20

79
2

Tabela wyboru typu interfejsu

ten u˝ywany jest w przypadku instalacji o
pojedyƒczym, niesekcjonowanym
systemie szyn zbiorczych. Wy∏àczenie
innych urzàdzeƒ do monitorowania stanu
izolacji wykrytych w zabezpieczanej
instalacji odbywa si´ automatycznie.
c  XTU300 - XTU300 - XTU300 - XTU300 - XTU300 - do komunikacji pomi´dzy
Systemem Vigilohm a systemem nadzoru
(podobnie jak XLI300). Interfejs tenjest
u˝ywany w przypadku instalacji o
sekcjonowanych systemach szyn
zbiorczych. Umo˝liwia wy∏àczenie innych
urzàdzeƒ do monitorowania stanu izolacji
wykrytych dla jednej z zabezpieczanych
instalacji, a tak˝e po∏àczenie po∏àczenie
pomi´dzy urzàdzeniami do lokalizacji
uszkodzeƒ oraz odpowiadajàcymi im
urzàdzeniami do monitorowania stanu
izolacji.
c  XAS -  XAS -  XAS -  XAS -  XAS - niezb´dny do poprawnego
dzia∏ania magistrali komunikacyjnej w
przypadku braku jednego z dwóch
pozosta∏ych interfejsów.

Pojedyƒczy niesekcjonowany system szyn zbiorczych bez systemu nadzoru.

wymuszone napi´cie pomiarowe

wewn´trzna magistrala Systemu Vigilohm
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Vigilohm: prezentacja

Dwa przyk∏ady instalacji wyposa˝onychDwa przyk∏ady instalacji wyposa˝onychDwa przyk∏ady instalacji wyposa˝onychDwa przyk∏ady instalacji wyposa˝onychDwa przyk∏ady instalacji wyposa˝onych
w System Vigilohmw System Vigilohmw System Vigilohmw System Vigilohmw System Vigilohm

Automatyczna lokalizacjaAutomatyczna lokalizacjaAutomatyczna lokalizacjaAutomatyczna lokalizacjaAutomatyczna lokalizacja
uszkodzeƒ bez lub zuszkodzeƒ bez lub zuszkodzeƒ bez lub zuszkodzeƒ bez lub zuszkodzeƒ bez lub z
systemem nadzorusystemem nadzorusystemem nadzorusystemem nadzorusystemem nadzoru
Poni˝sze przyk∏ady przedstawiajà system
monitorowania izolacji oraz lokalizacji
uszkodzeƒ dla dwóch typowych
konfiguracji sieci

Przyk∏ad 1:Przyk∏ad 1:Przyk∏ad 1:Przyk∏ad 1:Przyk∏ad 1:
c automatyczna lokalizacja uszkodzeƒ zautomatyczna lokalizacja uszkodzeƒ zautomatyczna lokalizacja uszkodzeƒ zautomatyczna lokalizacja uszkodzeƒ zautomatyczna lokalizacja uszkodzeƒ z
sygnalizacjà lokalnàsygnalizacjà lokalnàsygnalizacjà lokalnàsygnalizacjà lokalnàsygnalizacjà lokalnà.
Przyrzàd monitorujàcy stan izolacji XM200
wraz z detektorami XD301 i XD312
umo˝liwia detekcj´ oraz automatycznà
lokalizacj´ uszkodzeƒ zarówno na
odp∏ywach g∏ównych jak te˝ na niektórych
odp∏ywach drugorz´dnych (rysunek).
PrzenoÊny odbiornik XRM wraz z
próbnikiem pràdowym mo˝e zostaç u˝yty
do dok∏adnej lokalizacji uszkodzenia.
Styki pomocnicze sygnalizujàce stan
wy∏àcznika g∏ównego danej linii zasilajàcej,
sterujà automatycznym wy∏àczaniem
przyrzàdów monitorujàcych stan izolacji
XM200.

Przyk∏ad 2:Przyk∏ad 2:Przyk∏ad 2:Przyk∏ad 2:Przyk∏ad 2:
c pomiar i automatyczna lokalizacjapomiar i automatyczna lokalizacjapomiar i automatyczna lokalizacjapomiar i automatyczna lokalizacjapomiar i automatyczna lokalizacja
uszkodzenia z sygnalizacjà lokalnà iuszkodzenia z sygnalizacjà lokalnà iuszkodzenia z sygnalizacjà lokalnà iuszkodzenia z sygnalizacjà lokalnà iuszkodzenia z sygnalizacjà lokalnà i
centralnà dla instalacji o szynachcentralnà dla instalacji o szynachcentralnà dla instalacji o szynachcentralnà dla instalacji o szynachcentralnà dla instalacji o szynach
zbiorczych sekcjonowanych wy∏àcznikiemzbiorczych sekcjonowanych wy∏àcznikiemzbiorczych sekcjonowanych wy∏àcznikiemzbiorczych sekcjonowanych wy∏àcznikiemzbiorczych sekcjonowanych wy∏àcznikiem
Przyrzàdy monitorujàce stan izolacji
XML308/316 wraz z detektorami
XL308/316 umo˝liwiajà równie˝ pomiar
rezystancji na odp∏ywach g∏ównych.
Odp∏ywy drugorz´dne sà monitorowane
przez detektory XD312/301 lub XD308C
posiadajàce mo˝liwoÊç przesy∏ania
informacji do systemu nadzoru (przez
interfejs XTU300).
Uk∏ad sieci (podwójnie zasilanie oraz
sekcjonowane szyny zbiorcze) wymaga
zastosowania interfejsu XTU300, który
pozwala na wy∏àczanie pozosta∏ych
przyrzàdów monitorujàcych stan izolacji
oraz komunikacj´ pomi´dzy urzàdzeniami
lokalizujàcymi uszkodzenie a
odpowiadajàcymi im przyrzàdami
monitorujàcymi stan izolacji.

E
20

78
6

E
20

78
8

wymuszone napi´cie pomiarowe

wewn´trzna magistrala Systemu Vigilohm
magistrala JBUS

MV/LV

XD312

XD301 XD301

MV/LV

XM200

XRM

XM200

XRM

XML316

MV/LV MV/LV
G

XD312

XL308

supervisor
or

PLC

XTU300

XM300cXML308

XD308c

SN/ nn SN/ nn

SN/ nn SN/ nn

system
nadzoru lub
uk∏ad PLC
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VigilohmVigilohmVigilohmVigilohmVigilohm

2/ funkcje2/ funkcje2/ funkcje2/ funkcje2/ funkcje
i charakterystykii charakterystykii charakterystykii charakterystykii charakterystyki

strona

Wybór przyrzàdu monitorujàcego stanWybór przyrzàdu monitorujàcego stanWybór przyrzàdu monitorujàcego stanWybór przyrzàdu monitorujàcego stanWybór przyrzàdu monitorujàcego stan
izolacjiizolacjiizolacjiizolacjiizolacji

dla ró˝nych typów instalacji
12

ze wzgl´du na zaimplementowane
funkcje

14

System VigilohmSystem VigilohmSystem VigilohmSystem VigilohmSystem Vigilohm
Przyrzàd monitorujàcy izolacj´

XM300C
                                                                16

XL308 and XL316 insulation
18

fault locators
XML308 and XML 316 monitoring-

   20
locating devices

XD308C communicating automatic
22

insulation fault detector

XLI200, XLI300, XTU300, XAS
     23

communication interfaces
XM200 insulation monitoring

24
device
XD301 and XD312 automatic

26
insulation fault detectors
XRM mobile fault locating receiver

27
and current probes

Monitorowanie izolacjiMonitorowanie izolacjiMonitorowanie izolacjiMonitorowanie izolacjiMonitorowanie izolacji
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Vigilohm: funkcje i charakterystyki

Wybór przyrzàdu monitorujàcego stan izolacjiWybór przyrzàdu monitorujàcego stan izolacjiWybór przyrzàdu monitorujàcego stan izolacjiWybór przyrzàdu monitorujàcego stan izolacjiWybór przyrzàdu monitorujàcego stan izolacji
dla ró˝nych typów instalacjidla ró˝nych typów instalacjidla ró˝nych typów instalacjidla ró˝nych typów instalacjidla ró˝nych typów instalacji

przyrzàdprzyrzàdprzyrzàdprzyrzàdprzyrzàd XM200 XM300C

Zapewnienie ciàg∏oÊci zasilania jest czynnikiem,
który najcz´Êciej powoduje, ˝e projektanci wybierajà
instalacje elektryczne w uk∏adzie IT.
Powy˝sze wymaganie mo˝e odnosiç si´ do ca∏ej
instalacji (np.: dla zak∏adu chemicznego, huty stali,
itp.).
Taka instalacja wymaga sta∏ego monitorowania
poziomu izolacji.

Charakterystyka instalacji Charakterystyka instalacji Charakterystyka instalacji Charakterystyka instalacji Charakterystyka instalacji (1)(1)(1)(1)(1)

440 do
1000 V AC*
500 do
1200 V DC*
*z
podzespo∏empodzespo∏empodzespo∏empodzespo∏empodzespo∏em
PHT 1000

iiiii 440 V AC
iiiii 500 V DC

iiiii 440 V AC
iiiii 500 V DC

E
27

34
1

E
27

33
6

E
27

34
3

E
27

42
7MV/LV

IMD

PHT 1000

MV/LV
L1
L2
L3
N

IMD
P1

MV/LV
L1
L2
L3
N

IMD

L+L-

Wymaganie dotyczàce ciàg∏oÊci zasilania mo˝e
dotyczyç tylko cz´Êci instalacji, np. pojedyƒczego
sklepu, linii produkcyjnej lub obwodu o specjalnym
znaczeniu (oÊwietlenie awaryjne).
W takich przypadkach zaleca si´ zastosowanie
uk∏adu IT dla tej cz´Êci instalacji, bez wzgl´du na
uk∏ad, w jakim pracuje ca∏a instalacja.

W wielu wypadkach wymaganie zasilania
sta∏opràdowego (DC) wià˝e si´ z wymaganiem
dotyczàcym ciàg∏oÊci zasilania. Zastosowanie
uk∏adu IT w po∏àczeniu z monitorowaniem izolacji
jest w tym przypadku szczególnie uzasadnione.

Wykorzystanie silników w procesach przemys∏owych jest
kolejnym czynnikiem przyczyniajàcym si´ do
zastosowania monitorowania izolacji. Dzi´ki sprawdzaniu
stanu izolacji w czasie, gdy silnik nie pracuje, uszkodzenia
izolacji mogà zostaç wykryte przed za∏àczeniem silnika
(pompy po˝arnicze, wyciàgi, itp.). Mo˝liwe jest te˝
automatyczne zabezpieczenie silnika przed za∏àczeniem,
gdy rezystancja izolacji spadnie poni˝ej pewnej wartoÊci
progowej.

iiiii 440 V AC iiiii 440 V AC

iiiii 500 V DC iiiii 500 V DC
500 do
1200 V DC*
*z
podzespo∏empodzespo∏empodzespo∏empodzespo∏empodzespo∏em
PHT 1000

500 V TR5A500 do 1200 V

(1) Napi´cie miedzyfazowe, przyrzàd monitorujàcy stan izolacji (IMD) pod∏àczony do fazy. JeÊli IMD pod∏àczony jest do
przewodu neutralnego, nale˝y pomno˝yç te wartoÊci przez 3.

E
27

34
4

E
27

34
5

E
27

33
7

E
27

33
8

E
27

33
9

E
27

34
6 L1

L2
L3

IMD

M

PHT 1000 IMD

+

–

MV/LV TN or TT
L1
L2
L3

machine
tool or
robot

control/monitoring

IMD LV/LV

IT

MV/LV

IMD

TN or TT

LV/LV IT L1
L2
L3
N

L1
L2
L3
N

PHT 1000

IMD

+

–

IMD

+

–

IMD

044147 044148

Monitorowanie izolacji wy∏àczonych silnikówMonitorowanie izolacji wy∏àczonych silnikówMonitorowanie izolacji wy∏àczonych silnikówMonitorowanie izolacji wy∏àczonych silnikówMonitorowanie izolacji wy∏àczonych silników

Instalacja DC w systemie ITInstalacja DC w systemie ITInstalacja DC w systemie ITInstalacja DC w systemie ITInstalacja DC w systemie IT

Cz´Êç  instalacji w uk∏adzie ITCz´Êç  instalacji w uk∏adzie ITCz´Êç  instalacji w uk∏adzie ITCz´Êç  instalacji w uk∏adzie ITCz´Êç  instalacji w uk∏adzie IT

Ca∏a instalacja w uk∏adzie ITCa∏a instalacja w uk∏adzie ITCa∏a instalacja w uk∏adzie ITCa∏a instalacja w uk∏adzie ITCa∏a instalacja w uk∏adzie IT

SN/NN

SN/NN

SN/NN

SN/NN                 TN lub TT

NN/NN

SN/NN TN lub TT

ROBOT

STEROWANIE/
MONITOROWANIE

NN/NN
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TR22A TR22AH EM9 EM9B EM9T TR5A SM21

iiiii 1 000 V AC
z
podzespo∏empodzespo∏empodzespo∏empodzespo∏empodzespo∏em
 P1

iiiii 440 V AC iiiii 440 V ACiiiii 440 V AC
iiiii 500 V DC

440 do
1000 V AC*
500do
1200 V DC*
*z
podzespo∏empodzespo∏empodzespo∏empodzespo∏empodzespo∏em
PHT 1000

iiiii 440 V AC iiiii 440 V AC iiiii 440 V AC iiiii  440 V AC

iiiii  220 V AC

iiiii 500 V DC

iiiii 690 V AC

iiiii 440 V AC

iiiii 500 V DC
500 do
1200 V DC*
*z
podzespo∏empodzespo∏empodzespo∏empodzespo∏empodzespo∏em
PHT 1000

XML
308/316

044149 041850 042580 042582 017422 051346042578043274

042581

042580

EM9BV

iiiii 440 V AC
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MV/LV

MV/LV

HV/MV

Vigilohm: funkcje i charakterystyki

Wybór przyrzàdu monitorujàcego stan izolacjiWybór przyrzàdu monitorujàcego stan izolacjiWybór przyrzàdu monitorujàcego stan izolacjiWybór przyrzàdu monitorujàcego stan izolacjiWybór przyrzàdu monitorujàcego stan izolacji

i 690 V AC

LV/LVMV/LV

external BUS

przyrzàdprzyrzàdprzyrzàdprzyrzàdprzyrzàd

wymuszane napi´ciewymuszane napi´ciewymuszane napi´ciewymuszane napi´ciewymuszane napi´cie

napi´cienapi´cienapi´cienapi´cienapi´cie(1) 440 do 1000 V AC

i 400 V AC

z prostownikamiz prostownikamiz prostownikamiz prostownikamiz prostownikami 440 do 1000 V AC

i 440 V AC

dla szpitalidla szpitalidla szpitalidla szpitalidla szpitali i 440 V AC

Charakterystyka instalacjiCharakterystyka instalacjiCharakterystyka instalacjiCharakterystyka instalacjiCharakterystyka instalacji

wysoki poziom izolacjiwysoki poziom izolacjiwysoki poziom izolacjiwysoki poziom izolacjiwysoki poziom izolacji i 440 V AC

niski poziom izolacjiniski poziom izolacjiniski poziom izolacjiniski poziom izolacjiniski poziom izolacji i 440 V AC

i 220 V AC

24 do 420 V DC

i 500 V DC

500 do 1200 V DC

Funkcje komunikacyjneFunkcje komunikacyjneFunkcje komunikacyjneFunkcje komunikacyjneFunkcje komunikacyjne

wyÊwietlaczwyÊwietlaczwyÊwietlaczwyÊwietlaczwyÊwietlacz

sygnalizacja ostrzegawczasygnalizacja ostrzegawczasygnalizacja ostrzegawczasygnalizacja ostrzegawczasygnalizacja ostrzegawcza

sygnalizacja uszkodzenia izolacjisygnalizacja uszkodzenia izolacjisygnalizacja uszkodzenia izolacjisygnalizacja uszkodzenia izolacjisygnalizacja uszkodzenia izolacji

r´cznar´cznar´cznar´cznar´czna

automatycznaautomatycznaautomatycznaautomatycznaautomatyczna

automatyczna + pomiar uszkodzeniaautomatyczna + pomiar uszkodzeniaautomatyczna + pomiar uszkodzeniaautomatyczna + pomiar uszkodzeniaautomatyczna + pomiar uszkodzenia

poprzez magistral´ JBUS (i interfejsy)poprzez magistral´ JBUS (i interfejsy)poprzez magistral´ JBUS (i interfejsy)poprzez magistral´ JBUS (i interfejsy)poprzez magistral´ JBUS (i interfejsy)

Instalacja DCInstalacja DCInstalacja DCInstalacja DCInstalacja DC

Lokalizacja uszkodzeniaLokalizacja uszkodzeniaLokalizacja uszkodzeniaLokalizacja uszkodzeniaLokalizacja uszkodzenia

Komunikacja z nadzoremKomunikacja z nadzoremKomunikacja z nadzoremKomunikacja z nadzoremKomunikacja z nadzorem

sterowanie isterowanie isterowanie isterowanie isterowanie i
monitorowaniemonitorowaniemonitorowaniemonitorowaniemonitorowanie
maszynmaszynmaszynmaszynmaszyn

(*) Mo˝na zastosowaç.
(1)(1)(1)(1)(1) Napi´cie mi´dzyfazowe, IMD pod∏àczony do fazy.
JeÊli IMD jest pod∏àczony dom przewodu neutralnego, to
nale˝y pomnno˝yç te wartoÊci przez  e.
(2) Z podzespo∏em PHT 1000.
(3) Z podzespo∏em P1.

XM200

2.5 Hz

XM300C

2.5 Hz

M

(2)

(2)

(2)

(4) (4)

(6) (7)

(8)

+

-

kΩ

044147 044148

E
27

32
8

E
27

32
9

E
27

33
0

E
27

33
1

E
27

33
2

E
27

33
3

E
27

33
5

Cz´Êç instalacji w uk∏adzie ITCz´Êç instalacji w uk∏adzie ITCz´Êç instalacji w uk∏adzie ITCz´Êç instalacji w uk∏adzie ITCz´Êç instalacji w uk∏adzie IT

Pomiar rezystancji izolacjiPomiar rezystancji izolacjiPomiar rezystancji izolacjiPomiar rezystancji izolacjiPomiar rezystancji izolacji

(4)(4)(4)(4)(4) Z przenoÊnym odbiornikiem XRM.
(5)(5)(5)(5)(5) Z przenoÊnym odbiornikiem XRM i generatorem sygna∏owym XGR.
(6)(6)(6)(6)(6) Z detektorem XD301/312.
(7) (7) (7) (7) (7) Z detektorem XD301/312 lub detektorem komunikacyjnym XD308C.
(8) Z lokalizatorem XL308/316.

Ca∏a instalacja w uk∏adzie ITCa∏a instalacja w uk∏adzie ITCa∏a instalacja w uk∏adzie ITCa∏a instalacja w uk∏adzie ITCa∏a instalacja w uk∏adzie IT

 Monitorowanie wy∏àczonych silników niskiego napi´cia Monitorowanie wy∏àczonych silników niskiego napi´cia Monitorowanie wy∏àczonych silników niskiego napi´cia Monitorowanie wy∏àczonych silników niskiego napi´cia Monitorowanie wy∏àczonych silników niskiego napi´cia

WN/SN

SN/NN

SN/NN

SN/NN NN/NN



15Merlin Gerin

TR22A

DC

TR22AH

DC

EM9

DC

EM9B

DC

EM9T

DC

TR5A

Brak

SM21

DC

XML
308/316
2.5 Hz

(3)

(*)

(5) (5) (5) (5) (5) (5)(4)

(7)

(8)

(2)

(2)

(2)

042582042580042578043274041850 017422 051346044149

EM9BV

DC

(5)

04
25

81

042580
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Przeznaczenie:Przeznaczenie:Przeznaczenie:Przeznaczenie:Przeznaczenie:
kompleksowe monitorowaniekompleksowe monitorowaniekompleksowe monitorowaniekompleksowe monitorowaniekompleksowe monitorowanie
stanu izolacjistanu izolacjistanu izolacjistanu izolacjistanu izolacji
Przyrzàd XM300C zapewnia kompleksowe
monitorowanie stanu izolacji instalacji
elektrycznych poprzez wymuszanie
napi´cia zmiennego o niskiej cz´stotliwoÊci
pomi´dzy izolacjà a ziemià.

Podstawowe funkcjePodstawowe funkcjePodstawowe funkcjePodstawowe funkcjePodstawowe funkcje
c pomiarpomiarpomiarpomiarpomiar:
v rezystancja izolacji,
v pojemnoÊç up∏ywnoÊci doziemnej;
c sygnalizacja:sygnalizacja:sygnalizacja:sygnalizacja:sygnalizacja:
v odpowiednia wartoÊç rezystancji izolacji
(linijka Êwietlna Êwieci na zielono),
v spadek rezystancji izolacji:
– poni˝ej wartoÊci progowej ostrzegawczej
(linijka Êwietlna Êwieci na pomaraƒczowo i
standardowy przekaênik zostaje
pobudzony),
– poni˝ej wartoÊci progowej oznaczajàcej
uszkodzenie (linijka Êwietlna Êwieci na
czerwono i dwa przekaêniki zostajà
pobudzone, w tym jeden z
zaimplementowanà funkcjà
niezawodnoÊciowà),
v uszkodzenia przemijajàce
(pomaraƒczowa dioda LED);

Vigilohm: funkcje i charakterystyki

System Vigilohm z opcjà komunikacyjnàSystem Vigilohm z opcjà komunikacyjnàSystem Vigilohm z opcjà komunikacyjnàSystem Vigilohm z opcjà komunikacyjnàSystem Vigilohm z opcjà komunikacyjnà
Przyrzàd monitorujàcy stan izolacji XM300CPrzyrzàd monitorujàcy stan izolacji XM300CPrzyrzàd monitorujàcy stan izolacji XM300CPrzyrzàd monitorujàcy stan izolacji XM300CPrzyrzàd monitorujàcy stan izolacji XM300C

c wyÊwietlanie:wyÊwietlanie:wyÊwietlanie:wyÊwietlanie:wyÊwietlanie:
v pomiary,
v zdarzenia zarejestrowane przez
pod∏àczony przyrzàd do lokalizacji
uszkodzeƒ XL308/316.
Wyniki pomiarów dost´pne bezpoÊrednio
na ekranie LCD przyrzàdu monitorujàcego
stan izolacji oraz zdalnie poprzez
magistral´ Systemu Vigilohm.

Funkcje dodatkowe dost´pneFunkcje dodatkowe dost´pneFunkcje dodatkowe dost´pneFunkcje dodatkowe dost´pneFunkcje dodatkowe dost´pne
w po∏àczeniu z innymiw po∏àczeniu z innymiw po∏àczeniu z innymiw po∏àczeniu z innymiw po∏àczeniu z innymi
urzàdzeniamiurzàdzeniamiurzàdzeniamiurzàdzeniamiurzàdzeniami
Lokalizacja uszkodzonych obwodówLokalizacja uszkodzonych obwodówLokalizacja uszkodzonych obwodówLokalizacja uszkodzonych obwodówLokalizacja uszkodzonych obwodów
Funkcja ta wymaga wspó∏pracy XM300C z:
c przyrzàdami do lokalizacji uszkodzeƒ
XL308 i XL316 pod∏àczonymi do 8 lub 16
toroidów. Sà one po∏àczone z  XM300C
poprzez magistral´ Systemu Vigilohm;
c detektorami XD308C. Sà one po∏àczone z
XM300C poprzez magistral´ Systemu
Vigilohm i pod∏àczone do toroidów
umieszczonych w monitorowanych
obwodach;
c detektorami XD301 i XD312 po∏àczonymi
z toroidami umieszczonymi w
monitorowanych obwodach
c przenoÊnym odbiornikiem XRM i
próbnikiem pràdowymw celu bardzo
dok∏adnego okreÊlenia po∏o˝enia
uszkodzenia.
Wszystkie powy˝sze urzàdzenia mogà byç
u˝ywane w jednej instalacji w dowolnej
konfiguracji.

Rozbudowany system pomiarowyRozbudowany system pomiarowyRozbudowany system pomiarowyRozbudowany system pomiarowyRozbudowany system pomiarowy
Realizacja wymaga wspó∏pracy przyrzàdu
XM300C (lub przyrzàdu XML308/316) z
przyrzàdami do lokalizacji uszkodzeƒ
XL308 lub XL316. Przyrzàdy te mierzà
wartoÊç rezystancji izolacji i pojemnoÊci
up∏ywnoÊciowej doziemnej dla ka˝dego z
zabezpieczanych obwodów. Ponadto
charakteryzujà si´ mo˝liwoÊcià
indywidualnego ustawiania progów
alarmowych dla ka˝dego punktu
pomiarowego.

KomunikacjaKomunikacjaKomunikacjaKomunikacjaKomunikacja
Interfejsy XLI300 i XTU300 umo˝liwiajà
komunikacj´ systemu nadzorujàcego z
przyrzàdami monitorujàcymi i lokalizujàcymi
uszkodzenia oraz z detektorami.
Komunikacja odbywa si´ przy pomocy
protoko∏u JBUS.
XLI300 i XTU300 sà przy∏àczane do
magistrali Systemu Vigilohm. Pozwalajà na
rejestracj´ zdarzeƒ (z okreÊleniem
dok∏adnego czasu wystàpienia) w
monitorowanym obwodzie.

Wy∏àczanie przyrzàdówWy∏àczanie przyrzàdówWy∏àczanie przyrzàdówWy∏àczanie przyrzàdówWy∏àczanie przyrzàdów
monitorujàcych stan izolacjimonitorujàcych stan izolacjimonitorujàcych stan izolacjimonitorujàcych stan izolacjimonitorujàcych stan izolacji
w instalacjach o zmiennejw instalacjach o zmiennejw instalacjach o zmiennejw instalacjach o zmiennejw instalacjach o zmiennej
konfiguracjikonfiguracjikonfiguracjikonfiguracjikonfiguracji
W instalacjach, w których w celu
dostosowania do zmiennej konfiguracji
zainstalowano kilka przyrzàdów

04
41

48

E
24

55
2

insulation
monitoring

insulation
fault detection and locating

sensors

interfaces

XML308/316 XM300c

vigilohm system
XAS

défaut

MERLIN GERIN
vigilohm system
XLI300

défaut

MERLIN GERIN
vigilohm system
XTU300

défaut

MERLIN GERIN

test

vigilohm system
XL316

MERLIN GERIN

1

9

2

10

3
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4
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5

13

6

14

7

15

8

16

test/reset

GO

MERLIN GERIN

S1

S2

P O

MERLIN GERIN

S1

S2

test

vigilohm system
XM300c

MERLIN GERIN

valeur d'isolement

040 K
TEST         MENU
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Interfejsy

Monitorowanie stanu izolacji

Detekcja i
lokalizacja uszkodzeƒ izolacji

Czujniki

NormyNormyNormyNormyNormy
Przyrzàd monitorujàcy stan izolacji XM300C
spe∏nia wymogi nast´pujàcych norm:
c IEC 364, cz´Êç 4 i 5;
c klasy CPI/XA normy UTE C 63-080.
Jest wdra˝ana zgodnie z normà   NF C 15-100
paragraf 413.4;
c IEC 1557-8.

Instalowanie i pod∏àczanieInstalowanie i pod∏àczanieInstalowanie i pod∏àczanieInstalowanie i pod∏àczanieInstalowanie i pod∏àczanie
c montowane poziomo, wpuszczone w p∏yt´
czo∏owà szafy rozdzielczej lub obudowy;
c ∏atwy monta˝ w obudowach Prisma
wyposa˝onych w odpowiednie p∏yty monta˝owe
oraz p∏yty czo∏owe z wyci´ciami;
c przyrzàdy sà ∏àczone ze sobà za pomocà
ekranowanych przewodów  (podwójna skr´tka
0.75 mm2).
Rezystancja pomi´dzy dwoma najbardziej
odleg∏ymi po∏àczonymi punktami nie mo˝e
przekraczaç 12 Ω.
PojemnoÊç up∏ywnoÊciowa pomi´dzy skr´tkami
nie  mo˝e przekraczaç 250 nF;
c jeÊli brak interfejsu XTU300 lub XLI300,
operacje na magistrali Systemu Vigilohm  b´dà
prowadzone poprzez interfejs XAS.

Wyposa˝enie pomocniczeWyposa˝enie pomocniczeWyposa˝enie pomocniczeWyposa˝enie pomocniczeWyposa˝enie pomocnicze
Ogranicznik napi´ciowy CardewCardewCardewCardewCardew: str. 24
Impedancja ograniczajàca ZX,  ZX,  ZX,  ZX,  ZX, pozwalajàca na
realizacj´ sieci z punktem neutralnym
uziemionym przez impedancj´: str. 25.
Podzespó∏ PHT1000 PHT1000 PHT1000 PHT1000 PHT1000 stosowany, gdy przyrzàd
ma byç u˝yty w instalacjach o napi´ciach 1000-
1700 V: str. 25.

Ograniczenia w zastosowaniuOgraniczenia w zastosowaniuOgraniczenia w zastosowaniuOgraniczenia w zastosowaniuOgraniczenia w zastosowaniu
XM300C w trakcie dzia∏ania wymusza sygna∏y
o niskiej cz´stotliwoÊci (2.5 Hz) i dlatego nie
powinien byç u˝ywany razem z nap´dami o
zmiennej pr´dkoÊci, które mogà generowaç
przebiegi o podobnych cz´stotliwoÊciach
(≤ 5 Hz).

monitorujàcych stan izolacji (IMD), tylko jeden z
tych przyrzàdów mo˝e wymuszaç napi´cie
pomiarowe pomi´dzy ziemià a instalacjà na
odp∏ywie wy∏àcznika linii zasilajàcej. Z tego
powodu pozosta∏e przyrzàdy IMD muszà zostaç
wy∏àczone, a ka˝dy przyrzàd lokalizujàcy
uszkodzenia musi zidentyfikowaç, z którego
przyrzàdu monitorujàcego ma odbieraç sygna∏.
Dzia∏ania te odbywajà si´ przy u˝yciu:
- interfejsu XTU300 w przypadku
sekcjonowanych szyn zbiorczych,
- przyrzàdów XM300C lub XML308/316 w
przypadku niesekcjonowanych szyn zbiorczych.
W obu przypadkach styki sygnalizujàce pozycj´
wy∏àcznika sà po∏àczone z dwustanowymi
wejÊciami przyrzàdów XM300C lub XML308/316.
W przypadku wspó∏pracy XM300C tylko z
detektorami XD308C wy∏àczanie pozosta∏ych
przyrzàdów monitorujàcych odbywa si´ w
konwencjonalny sposób przy u˝yciu
zewn´trznych przekaêników.
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1. WyÊwietlacz wskazujàcy:
c wartoÊç wypadkowej rezystancji
izolacji R;
c inne informacje zgodnie z wyborem
dokonanym za pomocà klawiszy
funkcyjnych.
2. 2. 2. 2. 2. Czerwona dioda LED sygnalizujàca
uszkodzenie wewn´trzne przyrzàdu
XM300C.
3.3.3.3.3. Dioda LED sygnalizujàca pojawienie si´
uszkodzenia przemijajàcego.

4.4.4.4.4. Linijka Êwietlna wskazujàca poziom
izolacji.
5.5.5.5.5. Instrukcja obs∏ugi przechowywana w
szufladzie umieszczonej w p∏ycie czo∏owej.
6.6.6.6.6. Os∏ona z mo˝liwoÊcià plombowania w
celu zabezpieczenia nastaw przed
ingerencjà osób niepowo∏anych.
7.7.7.7.7. Klawisze funkcyjne:
c odczyt wartoÊci pojemnoÊci up∏ywnoÊci
doziemnej;
c nastawa wartoÊci progowych;
c wyÊwietlanie wartoÊci trzech ostatnich
przemijajàcych uszkodzeƒ izolacji;
c zdalny dost´p do informacji o
uszkodzeniach wykrytych przez detektory
XL308 lub XL316;
c wybór j´zyka.

E
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test

1 7 6 2 4 5 3

(1)(1)(1)(1)(1)  Wy˝sza wartoÊç obowiàzuje po zastosowaniu podzespo∏u PHT1000.
(2)(2)(2)(2)(2) Funkcja niezawodnoÊciowa: niezawodny przekaênik dzia∏a nawet w przypadku przerwy
w zasilaniu pomocniczym lub uszkodzenia.
(3)(3)(3)(3)(3) Styk montowany jest w wy∏àczniku i u˝ywany do sygnalizacji jego statusu.

    przechowywania         -25°C  do 70°C

Typ monitorowanej instalacjiTyp monitorowanej instalacjiTyp monitorowanej instalacjiTyp monitorowanej instalacjiTyp monitorowanej instalacji
AC lub mieszany napi´cie mi´dzyfazowe
AC/DC w uk∏adzie IT z XM300C przy∏àczonym do:
                                      - przewodu neutralnego < 760 lub 1700 V AC (1)(1)(1)(1)(1)

                                      - przewodu fazowego < 440 lub 1000 V AC (1)(1)(1)(1)(1)

cz´stotliwoÊç 45-400 Hz
d∏ugoÊç instalacji kabel do 30 km

DC lub zasilana            napi´cie przewodowe
z prostownika, uk∏ad IT < 500 lub 1200 V DC (1)(1)(1)(1)(1)

Charakterystyka elektrycznaCharakterystyka elektrycznaCharakterystyka elektrycznaCharakterystyka elektrycznaCharakterystyka elektryczna
omomierz cyfrowy

zakres pomiaru rezystancji izolacji                                     0.1 do 999 kΩ
sygnalizacja                liczba wartoÊci progowych:    2  (nastawy zabezpieczone  przez
                                                                                        plombowanie)

nastawy progów       Pierwszy próg (ostrzegawczy) 10 do 299 kΩ
                                                                           Drugi próg (uszkodzenie)       0.2 do 99.9 kΩ
wytrzyma∏oÊç dielektryczna    2500 V
tolerancja pomocniczego napi´cia zasilania                                        - 15 % do +10 %
maksymalny pobór mocy     30 VA
napi´cie pomiarowe     5 V
pràd pomiarowy     maks. 5 mA

impedancja 50 Hz/DC     22 kΩ
testowanie przyrzàdu     test samoczynny i r´czny
funkcja niezawodnoÊciowa (2)(2)(2)(2)(2)     w standardzie
prze∏àczalne styki wyjÊciowe iloÊç                                 3 (1 niezawodny)
zdolnoÊç wy∏àczeniowa AC 380 V  cosø= 0.7      3 A

styków wyjÊciowych                                              220 V  cosø= 0.7      5 A
DC 220 V L/R = 0      0.45 A

120 V L/R = 0      0.65 A

48 V L/R = 0      2.5 A
24 V L/R = 0      10 A

styki sygnalizujàce pozycj´ wy∏àcznika(3)(3)(3)(3)(3)        doprowadzone napi´cie     38 V
(napi´cie i pràd doprowadzone z XM300C)    maks. doprowadzony pràd 10 mA (zwarcie)
przekroje kabli przy∏àczeniowych kable sztywne 1 do 1.5 mm2

kable gi´tkie 0.75 do 1.5 mm2

Charakterystyka mechanicznaCharakterystyka mechanicznaCharakterystyka mechanicznaCharakterystyka mechanicznaCharakterystyka mechaniczna
masa 2.5 kg
os∏ona blaszana (montowana poziomo) zespó∏ od∏àczalnych zacisków Êrubowych
stopieƒ ochrony sposób zamontowania: wpuszczony IP 3

InneInneInneInneInne
mo˝liwoÊç sprz´gni´cia z                               systemem nadzoru
zabezpieczenie nastaw plombowana os∏ona
wyÊwietlacz z wyborem j´zyka                       angielski / francuski
zakres temperatur robocza - 5°C do  55°C
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Vigilohm: funkcje i charakterystyki

System Vigilohm z opcjà komunikacyjnàSystem Vigilohm z opcjà komunikacyjnàSystem Vigilohm z opcjà komunikacyjnàSystem Vigilohm z opcjà komunikacyjnàSystem Vigilohm z opcjà komunikacyjnà
Przyrzàdy lokalizujàce uszkodzenie Przyrzàdy lokalizujàce uszkodzenie Przyrzàdy lokalizujàce uszkodzenie Przyrzàdy lokalizujàce uszkodzenie Przyrzàdy lokalizujàce uszkodzenie XL308 i XL316

Przeznaczenie: lokalnePrzeznaczenie: lokalnePrzeznaczenie: lokalnePrzeznaczenie: lokalnePrzeznaczenie: lokalne
monitorowanie stanu izolacjimonitorowanie stanu izolacjimonitorowanie stanu izolacjimonitorowanie stanu izolacjimonitorowanie stanu izolacji
Przyrzàdy lokalizujàce uszkodzenia,
XL308 i XL316 monitorujà izolacje 8 lub
16 niezala˝nych obwodów, w których
wykrywajà i automatycznie lokalizujà
uszkodzenia. Wspó∏pracujà z przyrzàdami
monitorujàcymi XM300C lub XML308/316.

Podstawowe funkcjePodstawowe funkcjePodstawowe funkcjePodstawowe funkcjePodstawowe funkcje
c pomiarpomiarpomiarpomiarpomiar:
v rezystancja izolacji,
v pojemnoÊç up∏ywnoÊci doziemnej;
c sygnalizacja:sygnalizacja:sygnalizacja:sygnalizacja:sygnalizacja:
v odpowiednia wartoÊç rezystancji izolacji
(linijka Êwietlna Êwieci na zielono),
v spadek rezystancji izolacji poni˝ej
wartoÊci progowej oznaczajàcej
uszkodzenie (linijka Êwietlna Êwieci na
czerwono i dwa przekaêniki zostajà
pobudzone, w tym jeden z
zaimplementowanà funkcjà
niezawodnoÊciowà). WartoÊç progowa
mo˝e byç nastawiana indywidualnie dla
ka˝dego z 8 lub 16 kana∏ów
odpowiadajàcych monitorowanym
obwodom.
v uszkodzenia przemijajàce dla ka˝dego z
monitorowanych obwodów;
c wyÊwietlanie:wyÊwietlanie:wyÊwietlanie:wyÊwietlanie:wyÊwietlanie:
v identyfikacja uszkodzonego obwodu:
poprzez 8 lub 16 diod sygnalizacyjnych
umieszczonych na p∏ycie czo∏owej
przyrzàdu (jedna dioda - jeden obwód)
v informacja o uszkodzeniach
przemijajàcych dla ka˝dego z
monitorowanych obwodów.

E
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KomunikacjaKomunikacjaKomunikacjaKomunikacjaKomunikacja
Informacja o uszkodzeniach wykrytych
przez przyrzàd XL308/316 mo˝e zostaç
przekazana i wyÊwietlona na
wspó∏pracujàcym z nim przyrzàdzie
monitorujàcym stan izolacji. Informacja o
wykrytych uszkodzeniach mo˝e zostaç
nast´pnie przekazanado systemu nadzoru
przy u˝yciu interfejsu XLI300 lub XTU300
przy∏àczonego do magistrali Systemu
Vigilohm.

NormyNormyNormyNormyNormy
Przyrzàdy lokalizujàce uszkodzenia
XL308 i XL316 spe∏niajà wymogi
nast´pujàcych norm:
c IEC 364, cz´Êç 4 i 5;
c klasy DLD/M normy UTE C 63-080.
Jest wdra˝ana zgodnie z normà
NF C 15-100 paragraf 413.4;
c IEC 1557-8.

Toroidy pomiaroweToroidy pomiaroweToroidy pomiaroweToroidy pomiaroweToroidy pomiarowe
Przyrzàdy XL308 i XL316 wspó∏dzia∏ajà z
toroidami typu A lub OA.

Instalowanie i pod∏àczanieInstalowanie i pod∏àczanieInstalowanie i pod∏àczanieInstalowanie i pod∏àczanieInstalowanie i pod∏àczanie
c montowane poziomo, wpuszczone w
p∏yt´ czo∏owà szafy rozdzielczej lub
obudowy;
c ∏atwy monta˝ w obudowach Prisma
wyposa˝onych w odpowiednie p∏yty
monta˝owe oraz p∏yty czo∏owe z
wyci´ciami;
c przyrzàdy sà ∏àczone ze sobà za
pomocà ekranowanych przewodów
(podwójna skr´tka 0.75 mm2).
Rezystancja pomi´dzy dwoma najbardziej
odleg∏ymi po∏àczonymi punktami nie mo˝e
przekraczaç 12 Ω.
PojemnoÊç up∏ywnoÊciowa pomi´dzy
skr´tkami nie  mo˝e przekraczaç 250 nF;
c przy∏àczanie toroidów za pomocà
ekranowanej skr´tki (1 para)
c jeÊli brak interfejsu XTU300 lub XLI300,
operacje na magistrali Systemu Vigilohm
b´dà prowadzone poprzez interfejs XAS.
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 (1)  Wy˝sza wartoÊç obowiàzuje po zastosowaniu podzespo∏u PHT1000..
Dla przyrzàdów XL308 i XL316 obowiàzujà te same zakresy napi´ç.

i

XL316

MERLIN GERIN

test/resetµF/Ω
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1.1.1.1.1.WyÊwietlacz wskazujàcy wartoÊç
rezystancji izolacji oraz pojemnoÊci
up∏ywnoÊciowej doziemnej.
2. 2. 2. 2. 2. Diody okreÊlajàce jednostk´ dla
wyÊwietlanej wartoÊci (kΩ, mF, itp.).
3. 3. 3. 3. 3. Czerwona dioda LED sygnalizujàca
uszkodzenie wewn´trzne przyrzàdu.
4. 4. 4. 4. 4. ˚ó∏ta dioda LED sygnalizujàca
uszkodzenie przemijajàce
5.5.5.5.5. Dwie diody wskazujàce poziom izolacji:
c zielona: normalny;
c czerwona: poziom ni˝szy od wartoÊci
progowej oznaczajàcej uszkodzenie w
jednym z obwodów.
6. 6. 6. 6. 6. Instrukcja obs∏ugi przechowywana w
szufladzie umieszczonej w p∏ycie
czo∏owej.

7.7.7.7.7. Klawisze funkcyjne:
c odczyt wartoÊci pojemnoÊci up∏ywnoÊci
doziemnej;
c nastawa wartoÊci progowych;
c wyÊwietlanie wartoÊci trzech ostatnich

przemijajàcych uszkodzeƒ izolacji;

6.6.6.6.6. Os∏ona z mo˝liwoÊcià plombowania w
celu zabezpieczenia nastaw przed
ingerencjà osób niepowo∏anych.

Przyrzàd lokalizujàcy uszkodzeniePrzyrzàd lokalizujàcy uszkodzeniePrzyrzàd lokalizujàcy uszkodzeniePrzyrzàd lokalizujàcy uszkodzeniePrzyrzàd lokalizujàcy uszkodzenie XL308         XL316
Typ monitorowanej instalacji
niskie napi´cie 45-400 Hz AC IT dla XL308/316 przy∏àczonego do przewodu neutralnego  < 760 lub 1700 V AC (1)(1)(1)(1)(1)

dla XL308/316 przy∏àczonego do przewodu fazowego  < 440 lub1000 V AC (1)(1)(1)(1)(1)

niskie napi´cie DC lub zasilanie z prostownika                                  napi´cie mi´dzyprzewodowe < 500 lub 1200 V DC (1)(1)(1)(1)(1)

Charakterystyka elektryczna
omomierz                               cyfrowy
zakres pomiaru rezystancji izolacji                               0.1 do 999 kΩ
sygnalizacja 8 diod LED (1 na kana∏)          16 diod LED (1 na kana∏)
sygnalizacja liczba wartoÊci progowych/kana∏                               1

nastawa wartoÊci progowej                                              0.2 do 99.9 kΩ
czas sprawdzania obwodu                               15 s na kana∏
testowanie przyrzàdu                               test samoczynny i r´czny
wytrzyma∏oÊç dielektryczna                               2500 V
tolerancja pomocniczego napi´cia zasilania                               - 15 % do + 10 %
maksymalny pobór mocy                              30 VA
wskazania i przekaênik wyjÊciowy                                                lokalnie lub za pomocà urzàdzenia monitorujàcego stan izolacji
przekaêniki wyjÊciowe                             2 (1 niezawodny)

AC 380 V  cos φ = 0.7                             3 A

zdolnoÊç wy∏àczeniowa       220 V  cos φ = 0.7                             5 A
styków wyjÊciowych DC 220 V L/R = 0                             0.45 A

      120 V L/R = 0                             0.65 A
      48 V L/R = 0                             2.5 A
      24 V L/R = 0                            10 A

po∏àczenie z przyrzàdem monitorujàcym izolacj´                      czteroprzewodowa magistrala
przekroje kabli przy∏àczeniowych               kable sztywne                            1 do 1.5 mm2

kable gi´tkie                            0.75 do 1.5 mm2

Charakterystyka mechanicznaCharakterystyka mechanicznaCharakterystyka mechanicznaCharakterystyka mechanicznaCharakterystyka mechaniczna
waga                           3.5 kg
os∏ona blaszana                           monta˝ poziomy

                         zespó∏ od∏àczalnych zacisków Êrubowych

InneInneInneInneInne
typ toroidu                          A i OA (kompatybilne z XC )
zakres temperatur robocza                          - 5 °C do  55 °C

przechowywania                          - 20 °C do  70 °C

9. Diody identyfikujàce
uszkodzony obwód
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Vigilohm: funkcje i charakterystyki

System Vigilohm z opcjà komunikacyjnàSystem Vigilohm z opcjà komunikacyjnàSystem Vigilohm z opcjà komunikacyjnàSystem Vigilohm z opcjà komunikacyjnàSystem Vigilohm z opcjà komunikacyjnà
Przyrzàdy monitorujàce i lokalizujàce uszkodzeniePrzyrzàdy monitorujàce i lokalizujàce uszkodzeniePrzyrzàdy monitorujàce i lokalizujàce uszkodzeniePrzyrzàdy monitorujàce i lokalizujàce uszkodzeniePrzyrzàdy monitorujàce i lokalizujàce uszkodzenie
XML308 i XML316

Przeznaczenie: kompleksowePrzeznaczenie: kompleksowePrzeznaczenie: kompleksowePrzeznaczenie: kompleksowePrzeznaczenie: kompleksowe
monitorowanie stanu izolacjimonitorowanie stanu izolacjimonitorowanie stanu izolacjimonitorowanie stanu izolacjimonitorowanie stanu izolacji
ca∏ej instalacji i pojedyƒczychca∏ej instalacji i pojedyƒczychca∏ej instalacji i pojedyƒczychca∏ej instalacji i pojedyƒczychca∏ej instalacji i pojedyƒczych
obwodówobwodówobwodówobwodówobwodów
Przyrzàdy monitorujàce i lokalizujàce
uszkodzenie XML308 i XML316 ∏àczà w
sobie funkcje przyrzàdów:
c monitorujàcego stan izolacji XM300C;
c lokalizujàcego uszkodzenie XL308 lub
XL316.
S∏u˝à  do monitorowania izolacji:
v ca∏ej instalacji poprzez wymuszanie
napi´cia zmiennego o ma∏ej cz´stotliwoÊci
pomi´dzy instalacjà a ziemià,
v 8 lub 16 pojedyƒczych obwodów poprzez
u˝ycie toroidów pomiarowych.

Podstawowe funkcjePodstawowe funkcjePodstawowe funkcjePodstawowe funkcjePodstawowe funkcje
c pomiarpomiarpomiarpomiarpomiar:
v rezystancja izolacji ca∏ej monitorowanej
instalacji jak i pojedyƒczych obwodów,
v pojemnoÊç up∏ywnoÊci doziemnej ca∏ej
monitorowanej instalacji jak i pojedyƒczych
obwodów;
c sygnalizacja:sygnalizacja:sygnalizacja:sygnalizacja:sygnalizacja:
v odpowiednia wartoÊç rezystancji izolacji
(linijka Êwietlna Êwieci na zielono),

v spadek rezystancji izolacji:
- poni˝ej wartoÊci progowej ostrzegawczej
(Êwieci si´ pomaraƒczowa dioda LED
oraz standardowy przekaênik zostaje
pobudzony),
- ca∏ej monitorowanej instalacji lub
jednego z
monitorowanych obwodów poni˝ej
nastawialnej wartoÊci progowej
oznaczajàcej uszkodzenie (Êwieci si´
czerwona dioda LED i dwa przekaêniki
zostajà pobudzone, w tym jeden z
zaimplementowanà funkcjà
niezawodnoÊciowà),
v uszkodzenia przemijajàce w instalacji
(Êwieci si´ pomaraƒczowa dioda LED); w
pami´ci przechowywana jest informacja o
trzech ostatnich uszkodzeniach tego typu,
v uszkodzenia izolacji 8 lub 16 obwodów
(ka˝demu monitorowanemu obwodowi
odpowiada jedna dioda)
c wyÊwietlanie:wyÊwietlanie:wyÊwietlanie:wyÊwietlanie:wyÊwietlanie:
v wyniki pomiarów,
v informacja o zdarzeniach
zarejestrowanych przez ka˝dy z
pod∏àczonych przyrzàdów XL308/316.
Wszystkie dane sà dost´pne lokalnie na
wyÊwietlaczu LCD lub zdalnie poprzez
magistral´ Systemu Vigilohm.

Funkcje dodatkoweFunkcje dodatkoweFunkcje dodatkoweFunkcje dodatkoweFunkcje dodatkowe
dost´pne w po∏àczeniu zdost´pne w po∏àczeniu zdost´pne w po∏àczeniu zdost´pne w po∏àczeniu zdost´pne w po∏àczeniu z
innymi przyrzàdamiinnymi przyrzàdamiinnymi przyrzàdamiinnymi przyrzàdamiinnymi przyrzàdami
W celu monitorowania wi´cej ni˝ 8 lub 16
obwodów mo˝na u˝yç:
c XL308 lub XL316 mierzàcych
rezystancj´ izolacji dla ka˝dego
dodatkowego obwodu;
c detektorów XD308C wyposa˝onych w
opcj´ komunikacyjnà, które automatycznie
wykrywajà uszkodzenie i przekazyjà
informacj´ przy u˝yciu interfejsów XLI300
lub XTU300 ;
c detektorów XD301 i XD312, które
automatycznie wykrywajà uszkodzenie i
wyÊwietlajà lokalnie o tym informacj´.
Detektory i przyrzàdy lokalizujàce
uszkodzenia z opcjà komunikacyjnà sà
pod∏àczone do przyrzàdów XML308/316
przez magistral´ Systemu Vigilohm.

KomunikacjaKomunikacjaKomunikacjaKomunikacjaKomunikacja
Interfejsy XLI300 i XTU300 umo˝liwiajà
komunikacj´ systemu nadzorujàcego z
przyrzàdami monitorujàcymi i
lokalizujàcymi uszkodzenia oraz z
detektorami. Komunikacja odbywa si´
przy pomocy protoko∏u JBUS.
XLI300 i XTU300 sà przy∏àczane do
magistrali Systemu Vigilohm. Pozwalajà
na rejestracj´ zdarzeƒ (z okreÊleniem
dok∏adnego czasu wystàpienia) w
monitorowanym obwodzie.
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Wy∏àczanie przyrzàdówWy∏àczanie przyrzàdówWy∏àczanie przyrzàdówWy∏àczanie przyrzàdówWy∏àczanie przyrzàdów
monitorujàcych stan izolacjimonitorujàcych stan izolacjimonitorujàcych stan izolacjimonitorujàcych stan izolacjimonitorujàcych stan izolacji
w instalacjach o zmiennejw instalacjach o zmiennejw instalacjach o zmiennejw instalacjach o zmiennejw instalacjach o zmiennej
konfiguracjikonfiguracjikonfiguracjikonfiguracjikonfiguracji
W instalacjach, w których w celu
dostosowania do zmiennej konfiguracji
zainstalowano kilka przyrzàdów
monitorujàcych stan izolacji (IMD), tylko
jeden z tych przyrzàdów mo˝e wymuszaç
napi´cie pomiarowe pomi´dzy ziemià a
instalacjà na odp∏ywie wy∏àcznika linii
zasilajàcej. Z tego powodu pozosta∏e
przyrzàdy IMD muszà zostaç wy∏àczone, a
ka˝dy przyrzàd lokalizujàcy uszkodzenia
musi zidentyfikowaç, z którego przyrzàdu
monitorujàcego ma odbieraç sygna∏.
Dzia∏ania te odbywajà si´ przy u˝yciu:
- interfejsu XTU300 w przypadku
sekcjonowanych szyn zbiorczych,
- przyrzàdów XM300C lub XML308/316 w
przypadku niesekcjonowanych szyn
zbiorczych.
W obu przypadkach styki sygnalizujàce
pozycj´ wy∏àcznika sà po∏àczone z
dwustanowymi wejÊciami przyrzàdów
XM300C lub XML308/316.

NormyNormyNormyNormyNormy
Przyrzàdy XML308 i XML316 spe∏niajà
wymogi nast´pujàcych norm:
c IEC 364, cz´Êç 4 i 5;
c klasy CPI/XA oraz DLD/M normy
UTE C 63-080.
Jest wdra˝ana zgodnie z normà
NF C 15-100 paragraf 413.4;
c IEC 1557-8.

Toroidy pomiaroweToroidy pomiaroweToroidy pomiaroweToroidy pomiaroweToroidy pomiarowe
Przyrzàdy XML308 i XML316 wspó∏dzia∏ajà
z toroidami typu A lub OA.
Sà kompatybilne z toroidami typu XS.

Instalowanie i przy∏àczanieInstalowanie i przy∏àczanieInstalowanie i przy∏àczanieInstalowanie i przy∏àczanieInstalowanie i przy∏àczanie
c montowane poziomo, wpuszczone w p∏yt´
czo∏owà szafy rozdzielczej lub obudowy;
c ∏atwy monta˝ w obudowach Prisma
wyposa˝onych w odpowiednie p∏yty
monta˝owe oraz p∏yty czo∏owe z
wyci´ciami;
c przyrzàdy sà ∏àczone ze sobà za pomocà
ekranowanych przewodów  (podwójna
skr´tka 0.75 mm2).
Rezystancja pomi´dzy dwoma najbardziej
odleg∏ymi po∏àczonymi punktami nie mo˝e
przekraczaç 12 Ω.
PojemnoÊç up∏ywnoÊciowa pomi´dzy
skr´tkami nie  mo˝e przekraczaç 250 nF;
c przy∏àczanie toroidów za pomocà
ekranowanej skr´tki (1 para)
c jeÊli brak interfejsu XTU300 lub XLI300,
operacje na magistrali Systemu Vigilohm
b´dà prowadzone poprzez interfejs XAS.

Wyposa˝enie pomocniczeWyposa˝enie pomocniczeWyposa˝enie pomocniczeWyposa˝enie pomocniczeWyposa˝enie pomocnicze
Ogranicznik przepi´ciowy Cardew:  Cardew:  Cardew:  Cardew:  Cardew: str. 36.....
Impedancja ograniczajàca ZX:  ZX:  ZX:  ZX:  ZX: str. 37.
Podzespó∏ PHT1000:  PHT1000:  PHT1000:  PHT1000:  PHT1000: str. 37.

Interfejsy

Monitorowanie izolacji

Detekcja i
lokalizacja uszkodzeƒ

Czujniki
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(1)(1)(1)(1)(1)  Wy˝sza wartoÊç obowiàzuje po zastosowaniu podzespo∏u PHT1000.
(2)(2)(2)(2)(2) Funkcja niezawodnoÊciowa: niezawodny przekaênik dzia∏a nawet w przypadku przerwy
w zasilaniu pomocniczym lub uszkodzenia.
(3)(3)(3)(3)(3) Styk montowany jest w wy∏àczniku i u˝ywany do sygnalizacji jego statusu.

1. WyÊwietlacz wskazujàcy wyniki
pomiarów dotyczàcych ca∏ej instalacji lub
poszczególnych monitorowanych
obwodów, a tak˝e wartoÊci aktualnych
nastaw parametrów przyrzàdów:

2. 2. 2. 2. 2. Czerwona dioda LED sygnalizujàca
uszkodzenie wewn´trzne przyrzàdu.
3.3.3.3.3. Dioda LED sygnalizujàca pojawienie si´
uszkodzenia przemijajàcego.

4.4.4.4.4. Linijka Êwietlna (pi´ç diod LED)
wskazujàca poziom izolacji.
5.5.5.5.5. Instrukcja obs∏ugi przechowywana w
szufladzie umieszczonej w p∏ycie
czo∏owej.
6.6.6.6.6. Os∏ona z mo˝liwoÊcià plombowania w
celu zabezpieczenia nastaw przed
ingerencjà osób niepowo∏anych.
7.7.7.7.7. Klawisze funkcyjne:
c odczyt wartoÊci pojemnoÊci up∏ywnoÊci
doziemnej;
c nastawa wartoÊci progowych;
c wyÊwietlanie wartoÊci trzech ostatnich
przemijajàcych uszkodzeƒ izolacji;
c zdalny dost´p do informacji o
uszkodzeniach wykrytych przez detektory
XL308 lub XL316;
c wybór j´zyka.

8.8.8.8.8. Dwie diody wskazujàce w sposób ciàg∏y
poziom izolacji ca∏ej instalacji.
9.9.9.9.9. 8 lub 16 diod identyfikujàcych
uszkodzony obwód.

Ograniczenia w zastosowaniuOgraniczenia w zastosowaniuOgraniczenia w zastosowaniuOgraniczenia w zastosowaniuOgraniczenia w zastosowaniu
XM300C w trakcie dzia∏ania wymusza sygna∏y o niskiej
cz´stotliwoÊci (2.5 Hz) i dlatego nie powinien byç
u˝ywany razem z nap´dami o zmiennej pr´dkoÊci, które
mogà generowaç przebiegi o podobnych
cz´stotliwoÊciach
(≤ 5 Hz).

Typ monitorowanej instalacji
AC lub mieszana napi´cie mi´dzyfazowe przy XML308/316 pod∏àczonym
AC/DC w uk∏adzie IT      do przewodu:
                                        - neutralnego                                < 760 lub 1700 V AC (1)(1)(1)(1)(1)

  - fazowego                                < 440 lub 1000 V AC (1)(1)(1)(1)(1)

cz´stotliwoÊç 45-400 Hz
d∏ugoÊç instalacji kabel do 30 km

DC lub zasilana z napi´cie mi´dzyprzewodowe < 500 lub 1200 V DC (1)(1)(1)(1)(1)

prostownika w uk∏adzie IT

Charakterystyka elektryczna
omomierz cyfrowy
zakres pomiaru rezystancji izolacji 0.1 do 999 kΩ
sygnalizacja        ca∏a instalacja    liczba wartoÊci progowych    2  (nastawy zabezpieczone
                           pojedyƒczy obwód  liczba wartoÊci progowych 1       przez plombowanie)
nastawy wartoÊci ca∏a instalacja     1-szy próg (ostrzegawczy)    1 do 299 kΩ
progowych instalacja i obwody    2-i próg (uszkodzenie)     0.2 do 99.9 kΩ
liczba pod∏àczonych toroidów XML308 8
(1 na kana∏) XML316 16
czas sprawdzania obwodu 15 s / kana∏
wytrzyma∏oÊç dielektryczna 2500 V
tolerancja pomocniczego napi´cia zasilania -15 % do +10 %
maksymalnypobór mocy 30 VA
napi´cie pomiarowe 5 V
pràd pomiarowy 5 mA max.
impedancja 50 Hz/DC 22 kΩ
testowanie przyrzàdu test automatyczny i r´czny
funkcja niezawodnoÊciowa (2)(2)(2)(2)(2) w standardzie
prze∏àczalne styki wyjÊciowe iloÊç 3 (1 niezawodny)
zdolnoÊç wy∏àczeniowa AC 380 V cos φ = 0.7 3 A
styków wyjÊciowych       220 V cos φ = 0.7 5 A

DC 220 V L/R = 0 0.45 A
      120 V L/R = 0 0.65 A
      48 V   L/R = 0 2.5 A
      24 V   L/R = 0 10 A

styki sygnalizujàce pozycj´ wy∏àcznika (3)(3)(3)(3)(3):   doprowadzone napi´cie   38 V
(napi´cie i pràd doprowadzone z XM300C)    max. doprowadzony pràd  10 mA (zwarcie)
przekroje kabli przy∏àczeniowych dla kabli gi´tkich   1 do 1.5 mm2

                                                           dla kabli sztywnych   0.75 do 1.5 mm2

Charakterystyka mechanicznaCharakterystyka mechanicznaCharakterystyka mechanicznaCharakterystyka mechanicznaCharakterystyka mechaniczna
waga 4.5 kg
os∏ona blaszana (montowana poziomo) zespó∏ od∏àczalnych zacisków Êrubowych
stopieƒ ochrony sposób zamontowania: wpuszczony IP 3

InneInneInneInneInne
typy toroidów                                                  A, OA (kompatybilne z XS)
mo˝liwoÊç sprz´gni´cia z                               systemem nadzoru
zabezpieczenie nastaw plombowana os∏ona lub kod dost´pu
wyÊwietlacz z wyborem j´zyka                       angielski / francuski
zakres temperatur robocza - 5°C do  55°C

    przechowywania     - 20 °C do + 70 °C
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System Vigilohm z opcjà komunikacyjnàSystem Vigilohm z opcjà komunikacyjnàSystem Vigilohm z opcjà komunikacyjnàSystem Vigilohm z opcjà komunikacyjnàSystem Vigilohm z opcjà komunikacyjnà
Automatyczny detektor uszkodzeƒ izolacji XD308CAutomatyczny detektor uszkodzeƒ izolacji XD308CAutomatyczny detektor uszkodzeƒ izolacji XD308CAutomatyczny detektor uszkodzeƒ izolacji XD308CAutomatyczny detektor uszkodzeƒ izolacji XD308C

test 

XD308C

MERLIN GERIN

reset

1 2 3 4 5 6 7 8

1 4 5 3 2 6

1.1.1.1.1. Diody identyfikujàce uszkodzony
obwód.
2.2.2.2.2. Dioda sygnalizujàca za∏àczenie
zasilania.
3.3.3.3.3. Dioda sygnalizujàca wystàpienie
uszkodzenia w jednym z monitorowanych
obwodów.
4.4.4.4.4. Przycisk testowania diod
sygnalizacyjnych.
5.5.5.5.5. Przycisk kasowania zapami´tanych
wskazaƒ.
6.6.6.6.6. Dioda sygnalizujàca uszkodzenie
wewn´trzne detektora (test samoczynny).

Przeznaczenie: lokalnePrzeznaczenie: lokalnePrzeznaczenie: lokalnePrzeznaczenie: lokalnePrzeznaczenie: lokalne
wykrywanie uszkodzeƒwykrywanie uszkodzeƒwykrywanie uszkodzeƒwykrywanie uszkodzeƒwykrywanie uszkodzeƒ
XD308C spe∏nia 3 funkcje:
c wykrywanie uszkodzeƒ izolacji;
c automatyczna lokalizacja uszkodzonych
obwodów sygnalizowana przez diody na
p∏ycie czo∏owej,
c przekazywanie informacji o
uszkodzeniach poprzez interfejs XLI200,
XLI300 lub XTU300 do systemu nadzoru
lub uk∏adu PLC.

Opis dzia∏aniaOpis dzia∏aniaOpis dzia∏aniaOpis dzia∏aniaOpis dzia∏ania
c XD308C jest mocowanym na sta∏e
odbiornikiem po∏àczonym z przyrzàdem
XM300C lub XML308/316 przez
magistral´ Systemu Vigilohm;
c Na p∏ycie czo∏owej detektora XD308C, z
8 kana∏ami pod∏àczonymi maksymalnie z
12 toroidami zainstalowanymi w ró˝nych
obwodach monitorowanej instalacji,
znajduje si´:
v 8 diod LED, z których ka˝da sygnalizuje
stan jednego kana∏u;
v 1 dioda LED, sygnalizujàca wystàpienie
uszkodzenia w jednym z monitorowanych
obwodów;
v 1 dioda LED, sygnalizujàca stan pracy
detektora;
v 2 przyciski (test i reset).
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Charakterystyka elektryczna
typ monitorowanej instalacji niskie napi´cie AC 45-400 Hz / DC
napi´cie jak dla XM300C lub XML308/316
próg zadzia∏ania 2.5 mA at 2.5 Hz (1)(1)(1)(1)(1)

czas sprawdzania obwodu 20 s / kana∏
sygnalizacja uszkodzeƒ 8 diod LED
testowanie dzia∏ania lokalnie
testowane elementy diody LED i uk∏ady elektroniczne
kasowanie zapami´tanych wskazaƒ   lokalnie przyciskiem na p∏ycie czo∏owej

  zdalnie przez system nadzoru
tolerancja pomocniczego napi´cia zasilania - 15 % do + 10 %
pobór mocy 6 VA
wytrzyma∏oÊç dielektryczna 2500 V
po∏àczenie z przyrzàdem monitorujàcym przez magistral´ Systemu Vigilohm

Charakterystyka mechaniczna
waga 0.6 kg
obudowa z tworzywa sztucznego monta˝ poziomy
stopieƒ ochrony monta˝ wpuszczony IP 30

InneInneInneInneInne
zakres temperatur przechowywania - 25 °C to + 70 °C

robocza - 5 °C to + 55 °C
typ zastosowanych toroidów A (kompatybilne z N i O )
(1)(1)(1)(1)(1) Próg zadzia∏ania detektorów XD308C jest nienastawialny. Przyrzàdy te przeznaczone sà do detecji uszkodzeƒ
niskoimpedancyjnych. Próg zadzia∏ania zmienia si´ w zakresie od 100 Ω do 2 kΩ w zale˝noÊci od typu instalacji.
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Instalowanie i przy∏àczanieInstalowanie i przy∏àczanieInstalowanie i przy∏àczanieInstalowanie i przy∏àczanieInstalowanie i przy∏àczanie
c cz´Êci pod napi´ciem w jednolitej,
metalowej obudowie;
c pionowy monta˝ na p∏ycie czo∏owej;
c zaciski przy∏àczeniowe do przewodów
1.5 mm2;
c przyrzàdy sà ∏àczone ze sobà za
pomocà ekranowanych przewodów
(podwójna skr´tka 0.75 mm2).
Rezystancja pomi´dzy dwoma najbardziej
odleg∏ymi po∏àczonymi punktami nie mo˝e
przekraczaç 12 Ω.
PojemnoÊç up∏ywnoÊciowa pomi´dzy
skr´tkami nie  mo˝e przekraczaç 250 nF;
c jeÊli brak interfejsu XTU300 lub XLI300,
operacje na magistrali Systemu Vigilohm
b´dà prowadzone poprzez interfejs XAS.

Toroidy pomiaroweToroidy pomiaroweToroidy pomiaroweToroidy pomiaroweToroidy pomiarowe
XD308C wspó∏dzia∏a z toroidami typu A
lub OA. Mo˝e tak˝e wspó∏pracowaç ze
starszymi typami toroidów typu N i O.
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Vigilohm: funkcje i charakterystyki

System Vigilohm z opcjà komunikacyjnàSystem Vigilohm z opcjà komunikacyjnàSystem Vigilohm z opcjà komunikacyjnàSystem Vigilohm z opcjà komunikacyjnàSystem Vigilohm z opcjà komunikacyjnà
Interfejsy XLI200, XLI300, XTU300 i XAS

ZastosowanieZastosowanieZastosowanieZastosowanieZastosowanie
Interfejs (tylko jeden) musi zostaç
pod∏àczony do magistrali komunikacyjnej,
gdy:
-zastosowano przyrzàdy wyposa˝one w
opcj´ komunikacyjnà (XM300C, XML308/
316, XL308/316 lub XD308C)
-wymagana jest komunikacja z systemem
nadzoru lub uk∏adem PLC.
JeÊli brak interfejsu XTU300 lub XLI300,
to wówczas do komunikacji za pomocà
magistrali Systemu Vigilohm niezb´dny
jest interfejs XAS. .

FunkcjeFunkcjeFunkcjeFunkcjeFunkcje
Interfejs pozwala na komunikacj´
pomi´dzy Systemem Vigilohm a
systemem nadzoru lub uk∏adem PLC przy

u˝yciu protoko∏u JBUS.
Interfejsy umo˝liwiajà przesy∏anie z
Systemu Vigilohm:
c sygna∏ów alarmowych lub
ostrzegawczych z przyrzàdów XM300C i
XML308/316 (interfejs XLI200 tylko z
XM300C);
c sygna∏ów alarmowych z przyrzàdów
XML308/316 lub XM308/316 (z wyjàtkiem
interfejsu XLI200);
c wyników pomiarów pojemnoÊci
doziemnej oraz rezystancji izolacji;
c informacji o nastawianych wartoÊciach
progowych;
c sygna∏ów alarmowych i sygna∏ów
identyfikujàcych uszkodzone obwody z
detektorów XD308C.
Interfejsy pozwalajà tak˝e na nastaw´
wartoÊci progowych z poziomu systemu
nadzorujàcego.
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PrzyrzàdPrzyrzàdPrzyrzàdPrzyrzàdPrzyrzàd XLI200 XLI300 XTU300 XAS
funkcja
interfejs pomi´dzy Systemem Vigilohm a systemem nadzoru lub uk∏adem PLC c c c
zasilanie magistrali Systemu Vigilohm c c c c
wspó∏dzia∏anie z                                       XM300C            c            c           c          c
przyrzàdami                                                 XML308/316 c c c

XL308/316 c c c
XD301/312 c c c c
XD308C c c c c

maksymalna konfiguracja XM300C 4 (1)(1)(1)(1)(1) 4 4 4
XML308/316
XL308/316 8 8
XD308C 16 8 8 8

instalowanieinstalowanieinstalowanieinstalowanieinstalowanie
monta˝ pionowy na p∏ycie czo∏owej c c c c
przy∏àczanieprzy∏àczanieprzy∏àczanieprzy∏àczanieprzy∏àczanie
magistrala dane                           zaciski do przewodów 1.5 mm2 c c c
Systemu Vigilohm zasilanie                     zaciski do przewodów 1.5 mm2 c c c c
magistrala zewn´trzna RS485 z∏àcze ˝eƒskie D9 c c c
transmisja
szybkoÊç (body) nastawialna 300... 9600 300... 9600 300... 9600

przy uszkodzeniu 9600 9600 9600
d∏ugoÊç s∏owa (bity) 8 8 8
bit parzystoÊci brak brak brak
bit startu 1 1 1
bit stopu 1 1 1
(1)(1)(1)(1)(1) tylko XM300C.
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Vigilohm: funkcje i charakterystyki

System VigilohmSystem VigilohmSystem VigilohmSystem VigilohmSystem Vigilohm
Przyrzàd monitorujàcy stan izolacji XM200Przyrzàd monitorujàcy stan izolacji XM200Przyrzàd monitorujàcy stan izolacji XM200Przyrzàd monitorujàcy stan izolacji XM200Przyrzàd monitorujàcy stan izolacji XM200

Funkcje dodatkowe dost´pneFunkcje dodatkowe dost´pneFunkcje dodatkowe dost´pneFunkcje dodatkowe dost´pneFunkcje dodatkowe dost´pne
w po∏àczeniu z innymiw po∏àczeniu z innymiw po∏àczeniu z innymiw po∏àczeniu z innymiw po∏àczeniu z innymi
urzàdzeniamiurzàdzeniamiurzàdzeniamiurzàdzeniamiurzàdzeniami
Identyfikacja uszkodzonych obwodów.
Funkcja ta wymaga wspó∏pracy XM200 z
automatycznymi detektorami uszkodzeƒ
izolacji   XD301/XD312 .
Dotatkowe u˝ycie przenoÊnego odbiornika
XRM i próbnika pràdowego pozwala na
dok∏adne okreÊlenie miejsca uszkodzenia w
obwodzie.

NormyNormyNormyNormyNormy
Przyrzàd XM200 monitorujàcy stan izolacji
spe∏nia wymagania nast´pujàcych norm:
c IEC 364, cz´Êç 4 i 5;
c klasy CPI/XA normy UTE C 63-080.
Jest wdra˝ana zgodnie z normà
 NF C 15-100 paragraf 413.4;
c IEC 1557-8.

Napi´cia roboczeNapi´cia roboczeNapi´cia roboczeNapi´cia roboczeNapi´cia robocze
c dla sieci zmiennopràdowych pracujàcych w
uk∏adzie IT:
v 440 V przy niedost´pnym punkcie
neutralnym sieci,
v 760 V przy dost´pnym punkcie neutralnym
sieci;
c dla sieci sta∏opràdowych do 500 V.
 XM200 nie mo˝e zostaç przystosowany
poprzez  po∏àczenie z podzespo∏em PHT1000.
Dla wy˝szych napi´ç nale˝y u˝yç przyrzàdu
XM300C.

InstalowanieInstalowanieInstalowanieInstalowanieInstalowanie
c montowane poziomo, wpuszczone w p∏yt´
czo∏owà szafy rozdzielczej lub obudowy;
c ∏atwy monta˝ w obudowach Prisma
wyposa˝onych w odpowiednie p∏yty
monta˝owe oraz p∏yty czo∏owe z
odpowiednimi wyci´ciami.

Wyposa˝enie pomocniczeWyposa˝enie pomocniczeWyposa˝enie pomocniczeWyposa˝enie pomocniczeWyposa˝enie pomocnicze
Ogranicznik przepi´ciowy Cardew Cardew Cardew Cardew Cardew: strona 36.
Impedancja ZX ZX ZX ZX ZX : strona 37.

Ograniczenia w zastosowaniuOgraniczenia w zastosowaniuOgraniczenia w zastosowaniuOgraniczenia w zastosowaniuOgraniczenia w zastosowaniu
Przyrzàd XM200 w trakcie dzia∏ania wymusza
sygna∏y o niskiej cz´stotliwoÊci (2.5 Hz) i
dlatego nie powinien byç uêywany razem z
nap´dami o zmiennej pr´dkoÊci, które mogà
generowaç przebiegi o podobnych
cz´stotliwoÊciach
 (≤ 5 Hz).

Przeznaczenie:Przeznaczenie:Przeznaczenie:Przeznaczenie:Przeznaczenie:
kompleksowe monitorowaniekompleksowe monitorowaniekompleksowe monitorowaniekompleksowe monitorowaniekompleksowe monitorowanie
stanu izolacjistanu izolacjistanu izolacjistanu izolacjistanu izolacji
Przyrzàd XM200 zapewnia kompleksowe
monitorowanie stanu izolacji instalacji
elektrycznych poprzez wymuszanie napi´cia
sta∏ego lub zmiennego o niskiej
cz´stotliwoÊci pomi´dzy izolacjà a ziemià.

Podstawowe funkcjePodstawowe funkcjePodstawowe funkcjePodstawowe funkcjePodstawowe funkcje
c pomiarpomiarpomiarpomiarpomiar:
v rezystancja izolacji,
v pojemnoÊç up∏ywnoÊciowa doziemna;
c sygnalizacjasygnalizacjasygnalizacjasygnalizacjasygnalizacja:
v odpowiednia wartoÊç rezystancji izolacji
(zielona dioda LED),
v spadek rezystancji izolacji:
– poni˝ej wartoÊci progowej ostrzegawczej
(pomaraƒczowa dioda LED i pobudzenie
przekaênika z zaimplementowanà funkcjà
niezawodnoÊciowà),
– poni˝ej wartoÊci progowej oznaczajàcej
uszkodzenie (czerwona dioda LED i
pobudzenie przekaênika standardowego),
v uszkodzenie przemijajàce
(pomaraƒczowa dioda LED);
c wyÊwietlaniewyÊwietlaniewyÊwietlaniewyÊwietlaniewyÊwietlanie:
v wyniki pomiarów bezpoÊrednio na
wyÊwietlaczu, w który wyposa˝ono przyrzàd,
v wartoÊci dla ostatniego uszkodzenia
przemijajàcego.
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1. WyÊwietlacz wskazujàcy:
c wartoÊç wypadkowej rezystancji
izolacji  R;
c inne informacje zgodnie z wyborem
dokonanym za pomocà klawiszy
funkcyjnych.

2. 2. 2. 2. 2. Czerwona dioda LED sygnalizujàca
uszkodzenie wewn´trzne  przyrzàdu
XM200 .

3. 3. 3. 3. 3. Dioda LED sygnalizujàca uszkodzenie
przemijajàce.

4. 4. 4. 4. 4. Trzy diody LED wskazujàce poziom
izolacji.

5. 5. 5. 5. 5. Os∏ona z mo˝liwoÊcià plombowania w
celu zabezpieczenia nastaw przed
ingerencjà osób niepowo∏anych.

6.6.6.6.6.Klawisze funkcyjne     :
c odczyt wartoÊci pojemnoÊci
up∏ywnoÊciowej doziemnej;
c nastawy wartoÊci progowych;
c wyÊwietlanie wartoÊci ostatniego
przemijajàcego uszkodzenia izolacji;
c nastawa zw∏ok czasowych.

E
19

05
1

Typ instalacji monitorowanejTyp instalacji monitorowanejTyp instalacji monitorowanejTyp instalacji monitorowanejTyp instalacji monitorowanej
AC lub mieszany napi´cie miedzyfazowe
AC/DC w uk∏adzie IT dla XM200 przy∏àczonego do:

- przewodu neutralnego < 760 V AC
                                         - przewodu fazowego                         < 440 V AC

cz´stotliwoÊç 45-400 Hz
d∏ugoÊç instalacji kabel do 30 km

DC zasilany z
prostownika, uk∏ad IT napi´cie mi´dzyprzewodowe < 500 V DC

Charakterystyka elektrycznaCharakterystyka elektrycznaCharakterystyka elektrycznaCharakterystyka elektrycznaCharakterystyka elektryczna
omomierz cyfrowy
zakres pomiaru rezystancji izolacji                                     0.1 to 999 k
sygnalizacja               liczba wartoÊci progowych:    2  (nastawy zabezpieczone  przez
                                                                                        plombowanie)

nastawy progów       Pierwszy próg (ostrzegawczy) 10 do 100 k

                                                                           Drugi próg (uszkodzenie) 0.1 do 20 k
zw∏oki czasowe przy sygnalizacji 3 nastawy 0 s,15 s, 30 s
wytrzyma∏oÊç dielektryczna 2500 V
tolerancja pomocniczego napi´cia zasilania                                    - 15 % do +10 %
maksymalny pobór mocy 30 VA
napi´cie pomiarowe 25 V
pràd pomiarowy maks. 3 mA
impedancja 50 Hz/DC 33 k
testowanie przyrzàdu     test samoczynny i r´czny
funkcja niezawodnoÊciowa (1)(1)(1)(1)(1) w standardzie
prze∏àczalne styki wyjÊciowe iloÊç                            2 (1 niezawodny)
zdolnoÊç wy∏àczeniowa AC 380 V  cosø= 0.7 3 A

styków wyjÊciowych                                              220 V  cosø= 0.7 5 A

DC 220 V L/R = 0 0.45 A
120 V L/R = 0 0.65 A

48 V L/R = 0 2.5 A

24 V L/R = 0 10 A
przekroje kabli przy∏àczeniowych kable sztywne 1 do 1.5 mm2

kable gi´tkie 0.75 do 1.5 mm2

Charakterystyka mechanicznaCharakterystyka mechanicznaCharakterystyka mechanicznaCharakterystyka mechanicznaCharakterystyka mechaniczna
masa 2.5 kg
os∏ona blaszana (montowana poziomo) zespó∏ od∏àczalnych zacisków Êrubowych
stopieƒ ochrony sposób zamontowania: wpuszczony IP 3

InneInneInneInneInne
zabezpieczenie nastaw plombowana os∏ona
zakres temperatur robocza - 5°C do  55 °C

przechowywania         -25°C do 70 °C

Lokalizacja uszkodzeƒ w po∏àczeniu z innymi urzàdzeniamiLokalizacja uszkodzeƒ w po∏àczeniu z innymi urzàdzeniamiLokalizacja uszkodzeƒ w po∏àczeniu z innymi urzàdzeniamiLokalizacja uszkodzeƒ w po∏àczeniu z innymi urzàdzeniamiLokalizacja uszkodzeƒ w po∏àczeniu z innymi urzàdzeniami
automatyczna detektory XD301/312
r´czna przenoÊny odbiornik XRM + próbniki
(1)(1)(1)(1)(1) Funkcja niezawodnoÊciowa: niezawodny przekaênik dzia∏a poprawnie nawet w razie przypadkowej przerwy
     w zasilaniu pomocniczym lub uszkodzenia.
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Vigilohm: funkcje i charakterystyki

System VigilohmSystem VigilohmSystem VigilohmSystem VigilohmSystem Vigilohm
Automatyczne detektory uszkodzeƒ izolacji XD301 oraz XD312Automatyczne detektory uszkodzeƒ izolacji XD301 oraz XD312Automatyczne detektory uszkodzeƒ izolacji XD301 oraz XD312Automatyczne detektory uszkodzeƒ izolacji XD301 oraz XD312Automatyczne detektory uszkodzeƒ izolacji XD301 oraz XD312

Przeznaczenie:
lokalne wykrywanieokalne wykrywanieokalne wykrywanieokalne wykrywanieokalne wykrywanie
uszkodzeƒuszkodzeƒuszkodzeƒuszkodzeƒuszkodzeƒ
Detektory uszkodzeƒ izolacji XD301 i
XD312 spe∏niajà dwie funkcje:
c wykrywanie uszkodzeƒ
(z uwzgl´dnieniem zadanej wartoÊci
progowej oznaczajàcej uszkodzenie);
c automatyczna lokalizacja uszkodzonych
obwodów.

Opis dzia∏aniaOpis dzia∏aniaOpis dzia∏aniaOpis dzia∏aniaOpis dzia∏ania
c detektory uszkodzeƒ izolacji XD301 i
XD312 sà mocowanymi na sta∏e
odbiornikami u˝ywanymi na sta∏e z (ale
nie po∏àczonymi ze sobà) przyrzàdami
monitorowania izolacji XM300C,
XML308/316 i XM200. W celu wykrycia i
automatycznej lokalizacji uszkodzeƒ
izolacji detektory wspó∏pracujà z toroidami
pomiarowymi.
c detektor XD312 posiada 12 kana∏ów
po∏àczonych maksymalnie z 12 toroidami
zainstalowanymi na ró˝nych obwodach
instalacji:
v 12 diod LED, z których ka˝da

sygnalizuje stan jednego kana∏u,
v  selektor pozwalajàcy na zablokowanie
lub odblokowanie zapami´tywania
wskazaƒ dla uszkodzenia przemijajàcego.
do czasu wyzerowania;
c detektor XD301 posiada jeden kana∏,
który wspó∏pracuje z jednym toroidem
pomiarowym.

Instalowanie i przy∏àczanieInstalowanie i przy∏àczanieInstalowanie i przy∏àczanieInstalowanie i przy∏àczanieInstalowanie i przy∏àczanie
c cz´Êci pod napi´ciem w izolowanej
obudowie z przezroczystà os∏onà, która
umo˝liwia plombowanie. SzerokoÊç równa
oÊmiu (XD301) lub dwunastu (XD312)
modu∏om o szerokoÊci 9 mm;
c montowanie poziome, wpuszczone w
p∏yt´ czo∏owà lub powierzchniowà na
szynach DIN;
c wpuszczone w obudowe zaciski
przy∏àczeniowe do przewodów 1.5 mm2.

Toroidy pomiaroweToroidy pomiaroweToroidy pomiaroweToroidy pomiaroweToroidy pomiarowe
Detektory XD301 oraz XD312
wspó∏dzia∏ajà toroidami typu A i OA. Sà
tak˝e kompatybilne ze starszymi typami
toroidów  N i O.
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11111. Diody LED okreÊlajàce, który obwód
jest uszkodzony.
2.2.2.2.2. Selektor pozwalajàcy na zablokowanie
lub odblokowanie zapami´tywania
wskazaƒ dla uszkodzenia przemijajàcego.
33333. Os∏ona umo˝liwiajàca plombowanie.
4. 4. 4. 4. 4. Dioda sygnalizujàca uszkodzenie
któregokolwiek z monitorowanych
obwodów.
55555. Przycisk do testowania diod
sygnalizacyjnych i przekaênika
wyjÊciowego.
6.6.6.6.6. Przycisk zerowania (kasujàcy
informacj´ o uszkodzeniu).
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Detektory uszkodzeƒ izolacjiDetektory uszkodzeƒ izolacjiDetektory uszkodzeƒ izolacjiDetektory uszkodzeƒ izolacjiDetektory uszkodzeƒ izolacji XD301XD301XD301XD301XD301 XD312XD312XD312XD312XD312
Charakterystyka elektrycznaCharakterystyka elektrycznaCharakterystyka elektrycznaCharakterystyka elektrycznaCharakterystyka elektryczna
typ monitorowanej instalacji niskiego napi´cia AC 45-400 Hz / DC
próg zadzia∏ania 2.5 mA przy 2.5 Hz (1)(1)(1)(1)(1)
czas sprawdzania obwodu 20 s 20 s na kana∏
sygnalizacja uszkodzenia 1 dioda LED 12 diod LED (jedna
                                                                                                           na kana∏) plus jedna
                                                                                                           ogólna
testowanie diod sygnalizacyjnych i przekaênika
                                                                       wyjÊciowego
kasowanie wskazaƒ przycisk zerowania na aparacie
zapami´tywanie wskazaƒ dla                         za∏àczone / wy∏àczone przy u˝yciu
uszkodzenia  przemijajàcego                         selektora
przekaênik wyjÊciowy liczba styków 1 niezawodny
zdolnoÊç wy∏àczeniowa                         AC 380 V cosø  = 0.7 3 A

styków wyjÊciowych       220 V cosø = 0.7 5 A
                                         DC 220 V L/R = 0 0.45 A
                                              120 V L/R = 0 0.65 A
                                               48 V L/R = 0 2.5 A
                                               24 V L/R = 0 10 A

tolerancja pomocniczego napi´cia zasilania - 15 % do + 10 %
pobór mocy 6 VA
wytrzyma∏oÊç dielektryczna 2500 V
po∏àczenie z przyrzàdami
monitorujàcymi stan izolacji brak

Charakterystyka mechanicznaCharakterystyka mechanicznaCharakterystyka mechanicznaCharakterystyka mechanicznaCharakterystyka mechaniczna
masa 0.3 kg   0.6 kg
obudowa z tworzywa sztucznego monta˝ poziomy
stopieƒ ochrony przy zamontowaniu IP 30 / IP 20
wpuszczonym / powierzchniowym

InneInneInneInneInne
zakres temperatur przechowywania - 25 °C do  70 °C

robocza - 5 °C do  55 °C
typy toroidów                                            A, OA (kompatybilne z N i O)
typ toroidu do bezpoÊredniego 30 i 50 mm brak
po∏àczenia z obudowà typ A
(1)(1)(1)(1)(1) Próg zadzia∏ania detektorów XD301/312 nie jest nastawialny. Przyrzàdy te sà przeznaczone do wykrywania
uszkodzeƒ niskoimpedancyjnych. Próg zadzia∏ania zmienia si´ od 100  do 2 k  w zale˝noÊci od w∏aÊciwoÊci instalacji.
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Vigilohm: funkcje i charakterystyki

PrzenoÊny odbiornik XRM do lokalizacji uszkodzeƒPrzenoÊny odbiornik XRM do lokalizacji uszkodzeƒPrzenoÊny odbiornik XRM do lokalizacji uszkodzeƒPrzenoÊny odbiornik XRM do lokalizacji uszkodzeƒPrzenoÊny odbiornik XRM do lokalizacji uszkodzeƒ
oraz próbniki pràdoweoraz próbniki pràdoweoraz próbniki pràdoweoraz próbniki pràdoweoraz próbniki pràdowe

Dzia∏anieDzia∏anieDzia∏anieDzia∏anieDzia∏anie
PrzenoÊny odbiornik XRM u˝ywany z
próbnikiem pràdowym stanowi przede
wszystkim uzupe∏nienie automatycznych
uk∏adów lokalizacji uszkodzeƒ. Mo˝e byç
umieszczany w ró˝nych punktach
uszkodzonego obwodu, a dzi´ki
odbieraniu sygna∏u emitowanego przez
przyrzàdy monitorujàce izolacj´ XM300C,
XM 308/316 lub XM 200 pozwala na
dok∏adne okreÊlenie po∏o˝enia
uszkodzenia.
Dost´pne sà trzy rodzaje próbników
pràdowych XP15, XP50 i XP100 dla kabli
o Êrednicach nie przekraczajàcych
odpowiednio 12, 50 oraz 100 mm.

Wyniki pomiarówWyniki pomiarówWyniki pomiarówWyniki pomiarówWyniki pomiarów
Odbiornik XRM wskazuje wartoÊç z
przedzia∏u od 0 do 19, która odpowiada
poziomowi izolacji:
c 0: brak uszkodzeƒ;
c 19: powa˝ne uszkodzenie (brak izolacji).
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Próbniki pràdowe XP15, XP50 oraz XP100
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Vigilohm: funkcje i charakterystyki

Przyrzàdy monitorujàce stan izolacjiPrzyrzàdy monitorujàce stan izolacjiPrzyrzàdy monitorujàce stan izolacjiPrzyrzàdy monitorujàce stan izolacjiPrzyrzàdy monitorujàce stan izolacji
Vigilohm TR22A i TR22AHVigilohm TR22A i TR22AHVigilohm TR22A i TR22AHVigilohm TR22A i TR22AHVigilohm TR22A i TR22AH

(1)(1)(1)(1)(1) Druga wy˝sza wartoÊç graniczna obowiàzuje tylko dla TR22A po zastosowaniu podzespo∏u P1. Nie obowiàzuje dla
TR22AH.
(2)(2)(2)(2)(2) Funkcja niezawodnoÊciowa: przekaênik przestaje byç pobudzany zarówno w razie wystàpienia uszkodzenia jak i w
przypadku zaniku napi´cia zasilania pomocniczego.
(3)(3)(3)(3)(3) Prze∏àczalny styk lokalizacji uszkodzenia: s∏u˝y do identyfikacji uszkodzonej linii zasilajàcej. W trakcie lokalizacji
zostajà kolejno otwierane linie zasilajàce. JeÊli zostanie otwarta linia uszkodzona, to za∏àcza si´ alarm.
(4)(4)(4)(4)(4) Typ T2 przystosowania do warunków klimatycznych:
c klimat wilgotny goràcy: 55 °C, wilgotnoÊç wzgl´dna 95 %, 28 cykli (zgodnie z normà IEC  68-2-30);
c Êrodowisko o du˝ym st´˝eniu rozpylonej soli: 5 % NaCl, 48 godzin, przechowywanie przez 3 miesiàce (zgodnie z
normà IEC  68-2-11).

Typ monitorowanej instalacjiTyp monitorowanej instalacjiTyp monitorowanej instalacjiTyp monitorowanej instalacjiTyp monitorowanej instalacji
sieci niskiego napi´cie miedzyfazowe
napi´cia AC dla TR22A/AH przy∏àczonego do

w uk∏adzie IT - przewodu neutralnego                                ≤ 760 V (≤ 1700 V (1)(1)(1)(1)(1))
- przewodu fazowego                                    ≤ 440 V (≤ 1000 V (1)(1)(1)(1)(1))
cz´stotliwoÊç 20 do 1000 Hz
d∏ugoÊç instalacji kabel do 50 km

Charakterystyka elektrycznaCharakterystyka elektrycznaCharakterystyka elektrycznaCharakterystyka elektrycznaCharakterystyka elektryczna
omomierz typ cyfrowy

zakres pomiarowy 0 do 511 kΩ
sygnalizacja liczba wartoÊci progowych                 1 (mo˝liwoÊç zaplombowania)

uszkodzenia nastawa wartoÊci progowej          TR22A 0.7 do 100 kΩ
                 TR22AH 1 do 251 kΩ

czas zadzia∏ania przyrzàdu 3 s
testowanie przyrzàdu  poprawnoÊç dzia∏ania tak

 wartoÊci progowe tak
funkcja niezawodnoÊciowa (2)(2)(2)(2)(2) tak
prze∏àczalne styki iloÊç 1

wyjÊciowe zdolnoÊç                      AC 220 V cosφ= 0.7 5 A
wy∏àczeniowa DC 220 V L/R = 0 0.45 A

      120 V L/R = 0 0.65 A
      48 V L/R = 0 2.5 A
      24 V L/R = 0 10 A

impedancja 100 kΩ
maksymalny wymuszany pràd 240 kA
maksymalny pobór mocy 5 VA
tolerancja pomocniczego napi´cia zasilania - 20 % do + 10 %
prze∏àczalny styk lokalizacji uszkodzenia (3)(3)(3)(3)(3) tak
izolacja p∏yty czo∏owej klasa 2

Charakterystyka mechanicznaCharakterystyka mechanicznaCharakterystyka mechanicznaCharakterystyka mechanicznaCharakterystyka mechaniczna
masa 0.8 kg
obudowa metalowa od∏àczalna monta˝ pionowy
stopieƒ ochrony przy zamontowaniu wpuszczonym IP 40

przy zamontowaniu powierzchniowym IP 40

InneInneInneInneInne
zakres temperatur robocza - 5 °C do  55 °C

przechowywania - 40 °C do  70 °C
warunki klimatyczne przystosowanie do warunków tropikalnych typ T2  (4)(4)(4)(4)(4)

Lokalizacja uszkodzeƒ z innymi urzàdzeniamiLokalizacja uszkodzeƒ z innymi urzàdzeniamiLokalizacja uszkodzeƒ z innymi urzàdzeniamiLokalizacja uszkodzeƒ z innymi urzàdzeniamiLokalizacja uszkodzeƒ z innymi urzàdzeniami
zestaw przenoÊny  generator XGR i odbiornik  XRM  + próbniki

NormyNormyNormyNormyNormy
TR22A
c IEC 364, rozdzia∏y 4 i 5;
c NF C 15-100, paragrafy 413 i 532;
c UTE C 63-080 (klasa CPI/C);
c IEC 1557-8.

TR22AHTR22AHTR22AHTR22AHTR22AH
c UTE C 83-080 (klasa CPI/MC);
c IEC 364, rozdzia∏y 4 i 5;
c NF C 15-100, paragrafy 413 i 532;
c NF C 15-211;
c IEC 1557-8.

Wyposa˝enie pomocniczeWyposa˝enie pomocniczeWyposa˝enie pomocniczeWyposa˝enie pomocniczeWyposa˝enie pomocnicze
c Ogranicznik przepi´ciowy Cardew C.
Obowiàzkowy na odp∏ywie transformatora
SN /NN;
c Impedancja ZX;
c Indukcyjny punkt sztucznego uziemienia
S3;
c Dodatkowy podzespó∏ P1 stosowany w
instalacjach o napi´ciach od 440 V do
1000 V AC.
Mo˝e wspó∏pracowaç tylko z TR22A.
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ZastosowaniaZastosowaniaZastosowaniaZastosowaniaZastosowania
Sieci w uk∏adzie IT:
c instalacje AC o napi´ciu do:
- jeÊli punkt netralny sieci jest:

o dost´pny: 760 V,
o  niedost´pny: 440 V;
c Uk∏ady izolowane lub po∏àczone z
ziemià przez impedancj´ o charakterze
pojemnoÊciowym.
TR22AH (wersja dla szpitali)
c Wysoka wartoÊç progowa oznaczajàca
uszkodzenie: do 251 kΩ;
c  klasa MC, zgodnie z normà dotyczàcà
warunków szpitalnych UTE C 63-080 .
Dla ka˝dej oddzielnej instalacji wystarczy
jeden przyrzàd.

Opis dzia∏aniaOpis dzia∏aniaOpis dzia∏aniaOpis dzia∏aniaOpis dzia∏ania
c wymuszanie napi´cia sta∏ego;
c pomiar izolacji: przy u˝yciu uk∏adu
mikroprocesorowego na podstawie pràdu
up∏ywowego wywo∏anego napi´ciem
wymuszonym mi´dzy instalacjà a ziemià.
PojemnoÊci up∏ywnoÊciowe nie majà
wp∏ywu na pomiar izolacji.
c  odczyt wskazaƒ: wyÊwietlacz cyfrowy;

c jeden próg alarmowy ustawiany przez
u˝ytkownika.

Instalowanie i przy∏àczanieInstalowanie i przy∏àczanieInstalowanie i przy∏àczanieInstalowanie i przy∏àczanieInstalowanie i przy∏àczanie
c cz´Êci pod napi´ciem w nieroz∏àczalnej,
metalowej obudowie;
c montowane poziomo, wpuszczone w
p∏yt´ czo∏owà (dostarczana);
c przy∏àczanie:
o   od∏àczalny zespó∏ zacisków
wpuszczonych w obudow´ do przewodów
2.5 mm2.
o koƒcówki do uziemiania ods∏oni´tych
cz´Êci przewodzàcych (dostarczane).
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Vigilohm: funkcje i charakterystyki

Przyrzàdy monitorujàce stan izolacjiPrzyrzàdy monitorujàce stan izolacjiPrzyrzàdy monitorujàce stan izolacjiPrzyrzàdy monitorujàce stan izolacjiPrzyrzàdy monitorujàce stan izolacji
Vigilohm EM9 i EM9BVigilohm EM9 i EM9BVigilohm EM9 i EM9BVigilohm EM9 i EM9BVigilohm EM9 i EM9B

(1)(1)(1)(1)(1) Funkcja niezawodnoÊciowa: przekaênik przestaje byç pobudzany zarówno w razie wystàpienia uszkodzenia jak i w
przypadku zaniku napi´cia zasilania pomocniczego.
(2)(2)(2)(2)(2) Typ T2 przystosowania do warunków klimatycznych:
c klimat wilgotny goràcy: 55 °C, wilgotnoÊç wzgl´dna 95 %, 28 cykli (zgodnie z normà IEC  68-2-30);
c Êrodowisko o du˝ym st´˝eniu rozpylonej soli: 5 % NaCl, 48 godzin, przechowywanie przez 3 miesiàce (zgodnie z
normà IEC  68-2-11).

Typ monitorowanej instalacjiTyp monitorowanej instalacjiTyp monitorowanej instalacjiTyp monitorowanej instalacjiTyp monitorowanej instalacji
sieci niskiego napi´cie mi´dzyfazowe
napi´cia AC dla EM9/EM9B przy∏àczonego do:
w uk∏adzie IT  - przewodu neutralnego                              ≤ 760 V

 - przewodu fazowego                                  ≤  440 V
cz´stotliwoÊç 50-60-400-1000 Hz
d∏ugoÊç instalacji kabel do 50 km

Charakterystyka elektrycznaCharakterystyka elektrycznaCharakterystyka elektrycznaCharakterystyka elektrycznaCharakterystyka elektryczna
sygnalizacja liczba wartoÊci progowych            1 (z mo˝liwoÊcià plombowania)

uszkodzenia nastawy wartoÊci  EM9: 10-20-40-60-80-100-120-150 kΩ
progowych  EM9B: 1-2,5-5-10-25-50-75-100 kΩ

czas zadzia∏ania przyrzàdu  ≤ 5 s
testowanie przyrzàdu lokalnie
funkcja niezawodnoÊciowa (1)(1)(1)(1)(1) opcja
styki wyjÊciowe iloÊç 1 (standardowy lub niezawodny)

typ styków prze∏àczalne

zdolnoÊç AC 380 V cosφ= 0.7 3 A

wy∏àczeniowa       220 V cosφ= 0.7 5 A
DC 220 V L/R = 0 s 0.45 A
      120 V L/R = 0 s 0.65 A
      48 V L/R = 0 s 2.5 A
      24 V L/R = 0 s 10 A

maksymalny pobór mocy 5 VA

impedancja 100 kΩ
maksymalny wymuszany pràd 240 kA
tolerancja pomocniczego napi´cia zasilania - 15 % + 10 %

Charakterystyka mechanicznaCharakterystyka mechanicznaCharakterystyka mechanicznaCharakterystyka mechanicznaCharakterystyka mechaniczna
masa 0.4 kg
obudowa                       od∏àczalna monta˝ poziomy
termoplastyczna lub pionowy
stopieƒ ochrony p∏yta czo∏owa IP 30

obudowa IP 20

InneInneInneInneInne
zakres temperatur robocza - 5 °C do   55 °C

przechowywania - 40 °C do  70 °C
warunki klimatyczne przystosowanie do warunków tropikalnych       typ T2(2)(2)(2)(2)(2)

Lokalizacja uszkodzeƒ z innymi przyrzàdamiLokalizacja uszkodzeƒ z innymi przyrzàdamiLokalizacja uszkodzeƒ z innymi przyrzàdamiLokalizacja uszkodzeƒ z innymi przyrzàdamiLokalizacja uszkodzeƒ z innymi przyrzàdami
zestaw przenoÊny generator XGR i odbiornik XRM + próbniki

04
25

78

ZastosowaniaZastosowaniaZastosowaniaZastosowaniaZastosowania
Sieci w uk∏adzie IT:
c instalacje AC o napi´ciu do:
- jeÊli punkt neutralny jest:
v dost´pny: 760 V,
v niedost´pny: 440 V;
c ka˝da oddzielna instalacja wymaga
tylko jednego przyrzàdu;
c sieci izolowane lub po∏àczone z ziemià
przez impedancj´ o charakterze
pojemnoÊciowym;
c EM9: dla instalacji o wysokim poziomie
izolacji;
c EM9B: dla instalacji o niskim poziomie
izolacji lub instalacji o charakterze
pojemnoÊciowym.

Opis dzia∏aniaOpis dzia∏aniaOpis dzia∏aniaOpis dzia∏aniaOpis dzia∏ania
c wymuszanie napi´cia sta∏ego;
c poziom izolacji mierzony jest za pomocà
uk∏adu elektronicznego na podstawie
pràdu up∏ywowego wywo∏anego
napi´ciem wymuszonym pomi´dzy
instalacjà a ziemià.Ten sam uk∏ad
uruchamia uk∏ad alarmowy w przypadku
przekroczenia wartoÊci progowej
ustawionej przez u˝ytkownika.
PojemnoÊci up∏ywnoÊciowe nie majà
wp∏ywu na pomiar.

Instalowanie i przy∏àczanieInstalowanie i przy∏àczanieInstalowanie i przy∏àczanieInstalowanie i przy∏àczanieInstalowanie i przy∏àczanie
c cz´Êci pod napi´ciem umieszczone w
izolacyjnej, nieroz∏àczalnej, modu∏owej
obudowie z tworzywa z przezroczystà
os∏onà umoêliwiajàcà plombowanie.
SzerokoÊç równa oÊmiu modu∏om 9-cio
milimetrowym.
c monta˝ poziomy lub pionowy na
szynach symetrycznych;
c wpuszczone w obudow´ zaciski
przy∏àczeniowe do przewodów 2.5 mm2,
zaciski numer 1 do 14.

NormyNormyNormyNormyNormy
c UTE C 63-080;
c IEC 364,rozdzia∏y 4 i 5;
c NF C 15-100 paragrafy 413 i 532;
c NF C 15-211;
c IEC 1557-8.

Wyposa˝enie pomocniczeWyposa˝enie pomocniczeWyposa˝enie pomocniczeWyposa˝enie pomocniczeWyposa˝enie pomocnicze
c Ogranicznik przepi´ciowy Cardew C
(tylko na odp∏ywie transformatora SN/NN);
c Impedancja ZX;
c Indukcyjny punkt sztucznego zera S3.
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Vigilohm: funkcje i charakterystyki

Przyrzàd monitorujàcy stan izolacjiPrzyrzàd monitorujàcy stan izolacjiPrzyrzàd monitorujàcy stan izolacjiPrzyrzàd monitorujàcy stan izolacjiPrzyrzàd monitorujàcy stan izolacji
Vigilohm EM9BVVigilohm EM9BVVigilohm EM9BVVigilohm EM9BVVigilohm EM9BV
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ZastosowaniaZastosowaniaZastosowaniaZastosowaniaZastosowania
Sieci w uk∏adzie IT:
c instalacje AC o napi´ciu do:
- jeÊli punkt neutralny jest:
o  dost´pny: 760 V,
o niedost´pny: 440 V;
c ka˝da oddzielna instalacja wymaga
tylko jednego przyrzàdu;
c sieci izolowane lub po∏àczone z ziemià
przez impedancj´ o charakterze
pojemnoÊciowym;

Opis dzia∏aniaOpis dzia∏aniaOpis dzia∏aniaOpis dzia∏aniaOpis dzia∏ania
c wymuszanie napi´cia sta∏ego;
c poziom izolacji mierzony jest za pomocà
uk∏adu elektronicznego na podstawie
pràdu up∏ywowego wywo∏anego
napi´ciem wymuszonym pomi´dzy
instalacjà a ziemià. Ten sam uk∏ad
uruchamia uk∏ad alarmowy w przypadku
przekroczenia wartoÊci progowej
ustawionej przez u˝ytkownika.
PojemnoÊci up∏ywnoÊciowe nie majà
wp∏ywu na pomiar.
c wyÊwietlanie wartoÊci rezystancji
izolacji.

Instalowanie i przy∏àczanieInstalowanie i przy∏àczanieInstalowanie i przy∏àczanieInstalowanie i przy∏àczanieInstalowanie i przy∏àczanie
c cz´Êci pod napi´ciem umieszczone w
izolacyjnej, nieroz∏àczalnej, modu∏owej
obudowie z tworzywa z przezroczystà
os∏onà umo˝liwiajàcà plombowanie.
SzerokoÊç równa oÊmiu modu∏om 9-cio
milimetrowym.
c monta˝ na szynach symetrycznych;
modu∏ pomiarowy: poziomo lub pionowo,
modu∏ wyÊwietlacza: poziomo,
c wpuszczone w obudow´ zaciski
przy∏àczeniowe do przewodów 2.5 mm2,
zaciski numer 1 do 14.

Typ monitorowanej instalacjiTyp monitorowanej instalacjiTyp monitorowanej instalacjiTyp monitorowanej instalacjiTyp monitorowanej instalacji
sieci niskiego
napi´cia AC                   napi´cie mi´dzyfazowe dla EM9BV przy∏àczonego do:
w uk∏adzie IT  - przewodu neutralnego                              ≤ 760 V

 - przewodu fazowego                                  ≤  440 V
cz´stotliwoÊç 50-60-400-1000 Hz
d∏ugoÊç instalacji kabel do 50 km

Charakterystyka elektrycznaCharakterystyka elektrycznaCharakterystyka elektrycznaCharakterystyka elektrycznaCharakterystyka elektryczna
omomierz typ cyfrowy

zakres 0 do 511 k
impedancja 100 k
maksymalny wymuszany pràd 240 kA
sygnalizacja liczba stopni progowych                    1 (mo˝liwoÊç plombowania)
uszkodzeƒ nastawy stopni progowych               1-2.5-5-10-25-50-75-100 k
czas zadzia∏ania przyrzàdu  ≤ 5 s
testowanie przyrzàdu lokalnie
funkcja niezawodnoÊciowa (1)(1)(1)(1)(1) opcja
styki wyjÊciowe iloÊç 1 (standardowy lub niezawodny)

typ styków prze∏àczalne

zdolnoÊç AC 380 V cosφ= 0.7 3 A

wy∏àczeniowa       220 V cosφ= 0.7 5 A
DC 220 V L/R = 0 s 0.45 A
      120 V L/R = 0 s 0.65 A
      48 V L/R = 0 s 2.5 A
      24 V L/R = 0 s 10 A

maksymalny pobór mocy 5 VA
tolerancja pomocniczego napi´cia zasilania - 15 % do + 10 %

Charakterystyka mechanicznaCharakterystyka mechanicznaCharakterystyka mechanicznaCharakterystyka mechanicznaCharakterystyka mechaniczna
masa modu∏ pomiarowy 0.4 kg

modu∏ wyÊwietlacza 0.4 kg
obudowa od∏àczalny
termoplastyczna monta˝ modu∏ pomiarowy poziomy lub pionowy

modu∏ wyÊwietlacza poziomy
stopieƒ ochrony p∏yta czo∏owa IP 30

obudowa IP 20

InneInneInneInneInne
zakres temperatur robocza - 5 °C do   55 °C

przechowywania - 40 °C do  70 °C
warunki klimatyczne przystosowanie do warunków tropikalnych       typ T2(2)(2)(2)(2)(2)

po∏àczenie pomi´dzy modu∏em pomiarowym                  ekranowany kabel,
a modu∏em wyÊwietlacza                     maks. d∏ugoÊç 1 m

Lokalizacja uszkodzeƒ z innymi przyrzàdamiLokalizacja uszkodzeƒ z innymi przyrzàdamiLokalizacja uszkodzeƒ z innymi przyrzàdamiLokalizacja uszkodzeƒ z innymi przyrzàdamiLokalizacja uszkodzeƒ z innymi przyrzàdami
zestaw przenoÊny generator XGR i odbiornik XRM + próbniki
(1)(1)(1)(1)(1) Funkcja niezawodnoÊciowa: przekaênik przestaje byç pobudzany zarówno w razie wystàpienia uszkodzenia jak i w
przypadku zaniku napi´cia zasilania pomocniczego.
(2)(2)(2)(2)(2) Typ T2 przystosowania do warunków klimatycznych:
c klimat wilgotny goràcy: 55 °C, wilgotnoÊç wzgl´dna 95 %, 28 cykli (zgodnie z normà IEC  68-2-30);
c Êrodowisko o du˝ym st´˝eniu rozpylonej soli: 5 % NaCl, 48 godzin, przechowywanie przez 3 miesiàce (zgodnie z
normà IEC  68-2-11).

NormyNormyNormyNormyNormy
c UTE C 63-080;
c IEC 364,rozdzia∏y 4 i 5;
c NF C 15-100 paragrafy 413 i 532;
c NF C 15-211;
c VDE 107;
c VDE413-2;
c IEC 1557-8.

  Wyposa˝enie pomocnicze  Wyposa˝enie pomocnicze  Wyposa˝enie pomocnicze  Wyposa˝enie pomocnicze  Wyposa˝enie pomocnicze
  c Impedancja ZX;
  c Indukcyjny uk∏ad sztucznego zera S3;
  c Ogranicznik przepi´ciowy Cardew C.
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Vigilohm: funkcje i charakterystyki

Przyrzàd monitorujàcy stan izolacjiPrzyrzàd monitorujàcy stan izolacjiPrzyrzàd monitorujàcy stan izolacjiPrzyrzàd monitorujàcy stan izolacjiPrzyrzàd monitorujàcy stan izolacji
Vigilohm EM9TVigilohm EM9TVigilohm EM9TVigilohm EM9TVigilohm EM9T

Typ monitorowanej instalacjiTyp monitorowanej instalacjiTyp monitorowanej instalacjiTyp monitorowanej instalacjiTyp monitorowanej instalacji
sieci niskiego
napi´cia AC napi´cie mi´dzyfazowe dla EM9T przy∏àczonego do:
w uk∏adzie IT  - przewodu neutralnego                              ≤ 380 V

 - przewodu fazowego                                  ≤ 220 V
cz´stotliwoÊç 50-60-400-1000 Hz
d∏ugoÊç instalacji kabel do 50 km

Charakterystyka elektrycznaCharakterystyka elektrycznaCharakterystyka elektrycznaCharakterystyka elektrycznaCharakterystyka elektryczna
impedancja                                                                                   100 k
maksymalny wymuszany pràd 240 kA
sygnalizacja liczba wartoÊci progowych                   1 (mo˝liwoÊç plombowania)
uszkodzeƒ nastawy wartoÊci progowych               1-2.5-5-10-25-50-75-100 k
czas zadzia∏ania przyrzàdu                                     ≤ 5 s
testowanie przyrzàdu                                     lokalnie oraz zdalnie
styki wyjÊciowe iloÊç                                     1

typ styków prze∏àczalne

zdolnoÊç AC 380 V cosφ= 0.7 3 A

wy∏àczeniowa       220 V cosφ= 0.7 5 A
DC 220 V L/R = 0 s 0.45 A
      120 V L/R = 0 s 0.65 A
      48 V L/R = 0 s 2.5 A
      24 V L/R = 0 s 10 A

maksymalny pobór mocy 5 VA
tolerancja pomocniczego napi´cia zasilania - 15 % do + 10 %

Charakterystyka mechanicznaCharakterystyka mechanicznaCharakterystyka mechanicznaCharakterystyka mechanicznaCharakterystyka mechaniczna
masa 0.4 kg
obudowa od∏àczalna monta˝ poziomy
termoplastyczna lub pionowy
stopieƒ ochrony                           p∏yta czo∏owa IP 30

obudowa IP 20

InneInneInneInneInne
zakres temperatur robocza - 5 °C do   55 °C

przechowywania - 40 °C do  70 °C
warunki klimatyczne przystosowanie do warunków tropikalnych       typ T2(1)(1)(1)(1)(1)

Lokalizacja uszkodzeƒ z innymi przyrzàdamiLokalizacja uszkodzeƒ z innymi przyrzàdamiLokalizacja uszkodzeƒ z innymi przyrzàdamiLokalizacja uszkodzeƒ z innymi przyrzàdamiLokalizacja uszkodzeƒ z innymi przyrzàdami
zestaw przenoÊny generator XGR i odbiornik XRM + próbniki

(1)(1)(1)(1)(1) Typ T2 przystosowania do warunków klimatycznych:
c klimat wilgotny goràcy: 55 °C, wilgotnoÊç wzgl´dna 95 %, 28 cykli (zgodnie z normà IEC  68-2-30);
c Êrodowisko o du˝ym st´˝eniu rozpylonej soli: 5 % NaCl, 48 godzin, przechowywanie przez 3 miesiàce (zgodnie z
normà IEC  68-2-11).

04
25

82

ZastosowaniaZastosowaniaZastosowaniaZastosowaniaZastosowania
Sieci w uk∏adzie IT:
c instalacje AC o napi´ciu do:
- jeÊli punkt neutralny jest:
o  dost´pny: 380 V,
o niedost´pny: 220V;
c ka˝da oddzielna instalacja wymaga
tylko jednego przyrzàdu;
c sieci izolowane lub po∏àczone z ziemià
przez impedancj´ o charakterze
pojemnoÊciowym;
c przyrzàd zaprojektowany z myÊlà o
instalacjach przeznaczonych do
sterowania i monitorowania maszyn.

Opis dzia∏aniaOpis dzia∏aniaOpis dzia∏aniaOpis dzia∏aniaOpis dzia∏ania
c wymuszanie napi´cia sta∏ego;
c poziom izolacji mierzony jest za
pomocà uk∏adu elektronicznego na
podstawie pràdu up∏ywowego
wywo∏anego napi´ciem wymuszonym
pomi´dzy instalacjà a ziemià. Ten sam
uk∏ad uruchamia uk∏ad alarmowy w
przypadku przekroczenia wartoÊci
progowej ustawionej przez u˝ytkownika.
PojemnoÊci up∏ywnoÊciowe nie majà
wp∏ywu na pomiar.

Instalowanie i przy∏àczanieInstalowanie i przy∏àczanieInstalowanie i przy∏àczanieInstalowanie i przy∏àczanieInstalowanie i przy∏àczanie
c cz´Êci pod napi´ciem umieszczone w
izolacyjnej, nieroz∏àczalnej, modu∏owej
obudowie z tworzywa z przezroczystà
os∏onà umo˝liwiajàcà plombowanie.
SzerokoÊç równa oÊmiu modu∏om 9-cio
milimetrowym.
c monta˝ pionowy lub poziomy na
szynach symetrycznych;
c wpuszczone w obudow´ zaciski
przy∏àczeniowe do przewodów 2.5 mm2,
zaciski numer 1 do 14.

NormyNormyNormyNormyNormy
c UTE C 63-080;
c IEC 364,rozdzia∏y 4 i 5;
c NF C 15-100 paragrafy 413 i 532;
c NF C 15-211;
c IEC 1557-8.

Wyposa˝enie pomocniczeWyposa˝enie pomocniczeWyposa˝enie pomocniczeWyposa˝enie pomocniczeWyposa˝enie pomocnicze
  c Impedancja ZX;
  c Indukcyjny uk∏ad sztucznego zera S3.
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Vigilohm: funkcje i charakterystyki

Przyrzàd monitorujàcy stan izolacjiPrzyrzàd monitorujàcy stan izolacjiPrzyrzàd monitorujàcy stan izolacjiPrzyrzàd monitorujàcy stan izolacjiPrzyrzàd monitorujàcy stan izolacji
Vigilohm TR5AVigilohm TR5AVigilohm TR5AVigilohm TR5AVigilohm TR5A

Typ monitorowanej instalacjiTyp monitorowanej instalacjiTyp monitorowanej instalacjiTyp monitorowanej instalacjiTyp monitorowanej instalacji
Sieci niskiego napi´cia napi´cie mi´dzybiegunowe 24-42-48-120-220
w uk∏adzie IT 260-420 V

d∏ugoÊç  instalacji kabel do 50 km

Charakterystyka elektrycznaCharakterystyka elektrycznaCharakterystyka elektrycznaCharakterystyka elektrycznaCharakterystyka elektryczna
sygnalizacja liczba wartoÊci progowych                1 (mo˝liwoÊç plombowania)
uszkodzenia nastawy wartoÊci instalacja DC 24 do 48 V   5 do 25 k

progowych instalacja DC 120 V           10 do 50 k
instalacja DC 220 V           30 do 150 k
instalacja DC 220 V do 420V 30 do 150 k

czas zadzia∏ania przyrzàdu przy powa˝nym uszkodzeniu  ≤ 1 s
testowanie poprawnoÊci dzia∏ania przyrzàdu tak
funkcja niezawodnoÊciowa(1)(1)(1)(1)(1) tak opcja
prze∏àczalne styki iloÊç 1

wyjÊciowe zdolnoÊç AC 220 V cosφ= 0.7 5 A
wy∏àczeniowa DC 120 V L/R = 0 ms 0.65 A

tolerancja napi´cia zasilania (napi´cie instalacji) - 20 % do  20 %
impedancja pomi´dzy biegunem  instalacja DC 24 do 48 V  24 k
wewn´trzna «+» lub «-» a instalacja DC 120 V            46 k

ziemià instalacja DC 220 V           154 k
instalacja DC 220 V do 420V 166 k

pomi´dzy instalacja DC 24 do 48 V  38 k
biegunami                 instalacja DC 120 V            55 k

instalacja DC 220 V            82 k
instalacja DC 220 V do 420V 132 k

Charakterystyka mechanicznaCharakterystyka mechanicznaCharakterystyka mechanicznaCharakterystyka mechanicznaCharakterystyka mechaniczna
masa 0.5 kg
obudowa plastikowa od∏àczalna monta˝ poziomy
stopieƒ ochrony przy zamontowaniu wpuszczonym IP 30

powierzchniowym IP 20

InneInneInneInneInne
zakres temperatur robocza - 5 °C do 55 °C

przechowywania - 40 °C do 70 °C
warunki klimatyczne przystosowanie do warunków tropikalnych       typ T2(2)(2)(2)(2)(2)

Lokalizacja uszkodzeƒ z innymi przyrzàdamiLokalizacja uszkodzeƒ z innymi przyrzàdamiLokalizacja uszkodzeƒ z innymi przyrzàdamiLokalizacja uszkodzeƒ z innymi przyrzàdamiLokalizacja uszkodzeƒ z innymi przyrzàdami
zestaw przenoÊny generator XGR i odbiornik XRM + próbniki
(1)(1)(1)(1)(1) Funkcja niezawodnoÊciowa: przekaênik przestaje byç pobudzany zarówno w razie wystàpienia uszkodzenia jak i w
przypadku zaniku napi´cia zasilania pomocniczego.
(2)(2)(2)(2)(2) Typ T2 przystosowania do warunków klimatycznych:
c klimat wilgotny goràcy: 55 °C, wilgotnoÊç wzgl´dna 95 %, 28 cykli (zgodnie z normà IEC  68-2-30);
c Êrodowisko o du˝ym st´˝eniu rozpylonej soli: 5 % NaCl, 48 godzin, przechowywanie przez 3 miesiàce (zgodnie z
normà IEC  68-2-11).
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ZastosowaniaZastosowaniaZastosowaniaZastosowaniaZastosowania
Sieci w uk∏adzie IT:
c instalacje DC o napi´ciu do 420 V;
c izolowane od ziemi.

Opis dzia∏aniaOpis dzia∏aniaOpis dzia∏aniaOpis dzia∏aniaOpis dzia∏ania
c przyrzàd o du˝ej impedancji wejÊciowej,
który mierzy zmiany potencja∏u obu
biegunów instalacji wzgl´dem ziemi.
Zmiany te sà przekszta∏cane na sygna∏
okreÊlajàcy stan izolacji ;
c  monitorowana instalacja jest te˝
êród∏em pomocniczego napi´cia
zasilajàcego;
c  w przypadku koniecznoÊci
monitorowania i sygnalizowania
uszkodzeƒ izolacji równomiernie
roz∏o˝onych pomi´dzy obiema
biegunowoÊciami nale˝y u˝yç przyrzàdu
Vigilohlm XM200.

Instalowanie i przy∏àczanieInstalowanie i przy∏àczanieInstalowanie i przy∏àczanieInstalowanie i przy∏àczanieInstalowanie i przy∏àczanie
c cz´Êci pod napi´ciem umieszczone w
izolacyjnej, nieroz∏àczalnej, modu∏owej
obudowie z tworzywa z przezroczystà
os∏onà umo˝liwiajàcà plombowanie.
SzerokoÊç równa jedenastu modu∏om
9-cio milimetrowym.
c monta˝ poziomy, wpuszczony lub
powierzchniowy na szynach
symetrycznych;
c przy∏àczanie z u˝yciem koƒcówek
6.35 mm dla przewodów 2.5 mm2.

NormyNormyNormyNormyNormy
c UTE C 63-080;
c IEC 364,rozdzia∏y 4 i 5;
c NF C 15-100 paragrafy 413 i 532;
c IEC 1557-8;
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Vigilohm: funkcje i charakterystyki

Przyrzàd monitorujàcy stan izolacji wy∏àczonych urzàdzeƒPrzyrzàd monitorujàcy stan izolacji wy∏àczonych urzàdzeƒPrzyrzàd monitorujàcy stan izolacji wy∏àczonych urzàdzeƒPrzyrzàd monitorujàcy stan izolacji wy∏àczonych urzàdzeƒPrzyrzàd monitorujàcy stan izolacji wy∏àczonych urzàdzeƒ
Vigilohm SM21Vigilohm SM21Vigilohm SM21Vigilohm SM21Vigilohm SM21
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ZastosowaniaZastosowaniaZastosowaniaZastosowaniaZastosowania
Przyrzàd s∏u˝y do monitorowania izolacji
wy∏àczonych urzàdzeƒ (np. silniki, pompy
wodne, itd.) bez wzgl´du na sposób
uziemienia uk∏adu.
Od∏àczone instalacje:
c AC (o napi´ciu do 690 V) lub DC (o
napi´ciu do 690 V);
c jeÊli w sk∏ad instalacji wchodzi stycznik
lub wy∏àcznik posiadajàcy wyzwalacz typu
MN lub MX, to przyrzàd SM21 chroni
silniki przed uszkodzeniami izolacji, które
mogà powstaç w trakcie przestoju silnika
(np. z powodu zjawiska kondensacji).
W takich wypadkach SM21 za∏àcza
alarm lub uniemo˝liwia uruchomienie
silnika.

Opis dzia∏aniaOpis dzia∏aniaOpis dzia∏aniaOpis dzia∏aniaOpis dzia∏ania
c  wymuszanie napi´cia sta∏ego.
Napi´cie jest przyk∏adane, przy
wy∏àczonym silniku, pomi´dzy stojanem a
ziemià. W wyniku przy∏o˝enia napi´cia
powstaje pràd up∏ywowy, którego wartoÊç
zale˝y od rezystancji izolacji silnika;
c  dwie nastawialne wartoÊci progowe:
o  ostrzegawcza, 8 nastaw od 0.5 do
10 M ,
o alarmowa,  8 nastaw od 0.25 do 2 M .
Poziom izolacji mierzony jest za pomocà
uk∏adu elektronicznego na podstawie
pràdu up∏ywowego wywo∏anego
wymuszonym napi´ciem. Ten sam uk∏ad
uruchamia uk∏ad alarmowy lub
uniemo˝liwia uruchomienie w przypadku
przekroczenia odpowiedniej wartoÊci
progowej.

Instalowanie i przy∏àczanieInstalowanie i przy∏àczanieInstalowanie i przy∏àczanieInstalowanie i przy∏àczanieInstalowanie i przy∏àczanie
c cz´Êci pod napi´ciem umieszczone w
izolacyjnej, nieroz∏àczalnej, modu∏owej
obudowie z tworzywa z przezroczystà
os∏onà umo˝liwiajàcà plombowanie.
SzerokoÊç równa oÊmiu modu∏om
9-cio milimetrowym.
c monta˝ poziomy lub pionowy na
szynach symetrycznych;
c przy∏àczanie przy u˝yciu przewodów o
Êrednicy 2.5 mm2;
c przyrzàd SM21 jest wyposa˝ony w styk,
który otwiera si´ w celu od∏àczenia
przyrzàdu od instalacji, jeÊli jest ona pod
napi´ciem.

NormyNormyNormyNormyNormy
IEC 1557-8.

Typ od∏àczonej instalacji, która ma byç monitorowaniaTyp od∏àczonej instalacji, która ma byç monitorowaniaTyp od∏àczonej instalacji, która ma byç monitorowaniaTyp od∏àczonej instalacji, która ma byç monitorowaniaTyp od∏àczonej instalacji, która ma byç monitorowania
Sieci niskiego napi´cia            napi´cie mi´dzyfazowe                               ≤ 690 V(1)(1)(1)(1)(1)

AC w uk∏adzie IT
(od∏àczone)     cz´stotliwoÊç 50-60-400-1000 Hz
Sieci DC (od∏àczone)     napi´cie mi´dzybiegunowe ≤ 690 V (1)(1)(1)(1)(1)

Charakterystyka elektrycznaCharakterystyka elektrycznaCharakterystyka elektrycznaCharakterystyka elektrycznaCharakterystyka elektryczna
sygnalizacja liczba wartoÊci progowych 2
uszkodzenia nastawy wartoÊci ostrzegawcze 0.5-1-1.5-2-3-5-

progowych 7,5-10 M

± 15 %                        alarmowe 0.25-0.5-0.75-1-
1.25-1.5-1.75-2 M

czas zadzia∏ania przyrzàdu ≤ 1 s
testowanie poprawnoÊci dzia∏ania przyrzàdu tak
od∏àczenie alarmu tak prze∏àcznikiem
funkcja niezawodnoÊciowa (2)(2)(2)(2)(2) w standardzie (3)(3)(3)(3)(3)

impedancja wewn´trzna DC 1.6 M
AC 50-60 Hz 350 k

prze∏àczalne styki iloÊç alarmowy 1 (standardowy)
wyjÊciowe ostrzegawczy 1 (niezawodny)

zdolnoÊç AC 220 V cosφ= 0.7 5 A
wy∏àczeniowa DC 120 V L/R = 0 ms 0.65 A

Charakterystyka mechanicznaCharakterystyka mechanicznaCharakterystyka mechanicznaCharakterystyka mechanicznaCharakterystyka mechaniczna
masa 0.5 kg
obudowa plastikowa od∏àczalna monta˝               poziomy / pionowy
stopieƒ ochrony przy zamontowaniu wpuszczonym IP 30

powierzchniowym IP 20

InneInneInneInneInne
zakres temperatur robocza - 5 °C do 55 °C

przechowywania - 40 °C do 70 °C
warunki klimatyczne przystosowanie do warunków tropikalnych       typ T2(4)(4)(4)(4)(4)

(1)(1)(1)(1)(1) Zale˝y od znamionowego napi´cia wytrzymywanego styku u˝ytego do od∏àczania SM21 w przypadku, gdy sieç jest
zasilana.
(2)(2)(2)(2)(2) Funkcja niezawodnoÊciowa: przekaênik przestaje byç pobudzany zarówno w razie wystàpienia uszkodzenia jak i w
przypadku zaniku napi´cia zasilania pomocniczego.
(3)(3)(3)(3)(3) Dotyczy tylko styków osztrzegawczych.
(4)(4)(4)(4)(4) Typ T2 przystosowania do warunków klimatycznych:
c klimat wilgotny goràcy: 55 °C, wilgotnoÊç wzgl´dna 95 %, 28 cykli (zgodnie z normà IEC  68-2-30);
c Êrodowisko o du˝ym st´˝eniu rozpylonej soli: 5 % NaCl, 48 godzin, przechowywanie przez 3 miesiàce (zgodnie z
normà IEC  68-2-11).
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Próbniki XP15, XP50 i XP100.
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Odbiornik sygna∏u lokalizujàcego uszkodzenie XRM
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 Generator sygna∏u lokalizujàcego uszkodzenie XGR
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Vigilohm: funkcje i charakterystyki

PrzenoÊny zestaw Vigilohm do lokalizacji uszkodzeƒPrzenoÊny zestaw Vigilohm do lokalizacji uszkodzeƒPrzenoÊny zestaw Vigilohm do lokalizacji uszkodzeƒPrzenoÊny zestaw Vigilohm do lokalizacji uszkodzeƒPrzenoÊny zestaw Vigilohm do lokalizacji uszkodzeƒ
XGR + XRM + próbnikiXGR + XRM + próbnikiXGR + XRM + próbnikiXGR + XRM + próbnikiXGR + XRM + próbniki

Typ monitorowanej instalacjiTyp monitorowanej instalacjiTyp monitorowanej instalacjiTyp monitorowanej instalacjiTyp monitorowanej instalacji
sieci NN AC lub
mieszane AC / DC napi´cie mi´dzyfazowe dla XGR przy∏àczonego do:
w uk∏adzie IT  - przewodu neutralnego                              ≤ 760 V

 - przewodu fazowego                                  ≤ 440 V
cz´stotliwoÊç 45 do 400 Hz

sieci DC lub zasilane     napi´cie mi´dzybiegunowe                             500 V
z prostownika w uk∏adzie IT

Charakterystyka elektrycznaCharakterystyka elektrycznaCharakterystyka elektrycznaCharakterystyka elektrycznaCharakterystyka elektryczna
zasilanie pomocnicze XGR napi´cie 115 do 525 V AC

maksymalny pobór mocy 15 VA
XRM ogniwo alkaliczne typu PP3 lub

IEC  9 V 6 LR61
nie dostarczane

wyÊwietlacz XRM typ cyfrowy
skala 0 do 19

kalibracja XRM                                     potentcjometrem
impedancja XGR 40 k
maksymalny wymuszany pràd XGR 2.5 mA

Charakterystyka mechanicznaCharakterystyka mechanicznaCharakterystyka mechanicznaCharakterystyka mechanicznaCharakterystyka mechaniczna
masa XGR 0.85 kg

XRM 0.2 kg
obudowa XGR plastikowa               wykonanie przenoÊne

XRM plastikowa               wykonanie przenoÊne

Wyposa˝enieWyposa˝enieWyposa˝enieWyposa˝enieWyposa˝enie
próbniki XP15 dla kabli o Êrednicy do φ 12 mm

XP50 dla kabli o Êrednicy do φ 50 mm

XP100 dla kabli o Êrednicy do  φ 100 mm

PrezentacjaPrezentacjaPrezentacjaPrezentacjaPrezentacja
PrzenoÊny zestaw do lokalizacji
uszkodzeƒ dostarczany jest w walizce i
zawiera:
c generator sygna∏u wykorzystywanego
do lokalizacji uszkodzenia XGR,
zasilanego napi´ciem 220 - 240 V AC;
c odbiornik sygna∏u z generatora XRM; 
c trzy próbniki pràdowe typu
kleszczowego: XP15, XP50 i XP100.
Urzàdzenia wchodzàce w sk∏ad zestawu
oraz generatory XGR dla innych napi´ç sà
dost´pne w sprzeda˝y pojedyƒczo - poza
zestawem. Patrz tabele z numerami
katalogowymi.

ZastosowaniaZastosowaniaZastosowaniaZastosowaniaZastosowania
Zestaw jest stosowany w sieciach
niskiego napi´cia w uk∏adzie IT
(tzn. sieciach z punktem neutralnym
nieuziemionym lub uziemionym przez
impedancj´). Umo˝liwia lokalizacj´
uszkodzeƒ w:
c instalacjach AC o cz´stotliwoÊciach
  50 do 400 Hz;
c instalacjach DC.
Zestaw jest stosowany przede wszystkim
z przyrzàdami monitorujàcymi izolacj´,
które wymuszajà przep∏yw pràdu (TR22A,
EM9B lub EM9BV, itd.).

Opis dzia∏aniaOpis dzia∏aniaOpis dzia∏aniaOpis dzia∏aniaOpis dzia∏ania
c generator XGR wymusza napi´cie
zmienne o cz´stotliwoÊcia 2.5 Hz
pomi´dzy instalacjà a ziemià. W efekcie
powstaje pràd up∏ywowy, który przep∏ywa
przez impedancj´ izolacji;
c przenoÊny odbiornik XRM wyposa˝ony
w jeden z trzech próbników typu
kleszczowego: XP15, XP50 lub XP100,
s∏u˝y do detekcji pràdu up∏ywowego
cz´stotliwoÊci 2.5 Hz. WyÊwietla wartoÊci
pomi´dzy 1 i 19 w zale˝noÊci od wartoÊci
pràdu up∏ywowego przenikajàcego przez
próbnik;
c dost´pne sà trzy próbniki pràdowe:
XP15, XP50 i XP100, dla kabli o
Êrednicach odpowiednio do 12, 50 i
100 mm. Starsze typy próbników nie sà
kompatybilne z odbiornikiem XRM.
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Rysunek 1.

N 1 2 3 PE
N 1 2 3 PE

Rysunek 2.

CharakterystykiCharakterystykiCharakterystykiCharakterystykiCharakterystyki

ZastosowaniaZastosowaniaZastosowaniaZastosowaniaZastosowania
Toroidy u˝ywane sà do detekcji pràdów
up∏ywowych.
Stosowane sà razem z Systemem Vigilohm do
detekcji, lokalizacji i pomiaru pràdów
up∏ywowych w sieciach w uk∏adzie IT.
Toroidy jednocz´Êciowe (typ A) sà u˝ywane
g∏ównie do nowych lub rozbudowywanych
instalacji.
Toroidy dwucz´Êciowe (typ OA) sà u˝ywane
g∏ównie do instalacji modernizowanych.

FunkcjeFunkcjeFunkcjeFunkcjeFunkcje
Toroidy wykrywajà pràd up∏ywowy i transmitujà
do odbiornika, z którym sà po∏àczone, sygna∏
proporcjonalny do wartoÊci tego pràdu.

KompatybilnoÊçKompatybilnoÊçKompatybilnoÊçKompatybilnoÊçKompatybilnoÊç
Wszystkie toroidy typu A i OA sà kompatybilne z
ró˝nymi przyrzàdami Systemu Vigilohm :
XD301, XD312, XD308C, XL308, XL316,
XML308 oraz XML316.

Instalowanie i przy∏àczanieInstalowanie i przy∏àczanieInstalowanie i przy∏àczanieInstalowanie i przy∏àczanieInstalowanie i przy∏àczanie
Toroidy jednocz´Êciowe (typ A)Toroidy jednocz´Êciowe (typ A)Toroidy jednocz´Êciowe (typ A)Toroidy jednocz´Êciowe (typ A)Toroidy jednocz´Êciowe (typ A)
c obudowa izolowana;
c dwa warianty monta˝u:
v w przypadku toroidów o Êrednicach
30-50-80 mm: na szynach symetrycznych,
v w przypadku toroidów o dowolnych
Êrednicach: na p∏ycie lub bezpoÊrednio na
kablach;
c przy∏àczanie:
v toroidy o Êrednicy 30 do 200 mm wyposa˝one
sà w zaciski wpuszczone w obudow´ dla
przewodów o minimalnym przekroju 0.22 mm2,
v toroidy o Êrednicy 300 mm przy∏àczane sà
przy u˝yciu przewodów zakoƒczonych
koƒcówkami o szerokoÊci 6.35 mm.

Toroidy dwucz´Êciowe (typ OA)Toroidy dwucz´Êciowe (typ OA)Toroidy dwucz´Êciowe (typ OA)Toroidy dwucz´Êciowe (typ OA)Toroidy dwucz´Êciowe (typ OA)
c obudowa izolowana;
c monta˝ na p∏ycie lub bezpoÊrednio na
kablach;
c przy∏àczenie z u˝yciem Êrub o Êrednicy
5 mm przeznaczonych dla przewodów o
przekroju  0.22 mm2.

toroidytoroidytoroidytoroidytoroidy typ Atyp Atyp Atyp Atyp A typ OAtyp OAtyp OAtyp OAtyp OA
Charakterystyka elektrycznaCharakterystyka elektrycznaCharakterystyka elektrycznaCharakterystyka elektrycznaCharakterystyka elektryczna
przek∏adniaprzek∏adniaprzek∏adniaprzek∏adniaprzek∏adnia 1/1000 1/1000

maksymalny pràd dopuszczalny:maksymalny pràd dopuszczalny:maksymalny pràd dopuszczalny:maksymalny pràd dopuszczalny:maksymalny pràd dopuszczalny: ccccc ccccc
1 kA ciàgle - 5 kA/1.5 s - 100 kA/0.05 s

Charakterystyka mechanicznaCharakterystyka mechanicznaCharakterystyka mechanicznaCharakterystyka mechanicznaCharakterystyka mechaniczna
masa masa masa masa masa (kg)  ø 30 0.120

 ø 50 0.200
 ø 80 0.420
 ø 120 0.590
 ø 200 1.320
 ø 300 2.230
 ø 46 1.300
 ø 110 3.200

InneInneInneInneInne
zakres temperaturzakres temperaturzakres temperaturzakres temperaturzakres temperatur robocza – 55 °C do 85 °C – 55 °C do 85 °C

przechowywania – 5 °C do 70 °C – 5 °C do 70 °C
stopieƒ ochronystopieƒ ochronystopieƒ ochronystopieƒ ochronystopieƒ ochrony IP 20 IP 20
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Vigilohm: funkcje i charakterystyki

Toroidy
05

13
52
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25

89

Toroidy jednocz´Êciowe (typ A)

Toroidy dwucz´Êciowe (typ OA)

c po∏àczenie toroid-detektor:
v rezystancja i 3 Ω,
v przekrój przewodów: 0.75 mm2 do
 1.5 mm2,
v maksymalna d∏ugoÊç: 50 m.

Wskazówki dotyczàceWskazówki dotyczàceWskazówki dotyczàceWskazówki dotyczàceWskazówki dotyczàce
instalacjiinstalacjiinstalacjiinstalacjiinstalacji
OdpornoÊç na przecià˝enia siecioweOdpornoÊç na przecià˝enia siecioweOdpornoÊç na przecià˝enia siecioweOdpornoÊç na przecià˝enia siecioweOdpornoÊç na przecià˝enia sieciowe
Przecià˝enia sieciowe wyst´pujàce np.
podczas rozruchu silników, mogà
spowodowaç pomy∏kowe wykrycie
uszkodzenia przez detektor.
Zachowanie pewnych Êrodków
ostro˝noÊci pozwoli na unikni´cie
b∏´dnych wskazaƒ oraz zwi´kszy
efektywnoÊç wykrywania uszkodzeƒ:
c toroid nale˝y umieÊciç na prostym
odcinku kabla;
c kabel musi przechodziç dok∏adnie przez
Êrodek toroidu;
c Êrednica toroidu musi byç du˝o wieksza
ni˝ Êrednica kabla (dwukrotnie) -rys.1.
JeÊli warunki pracy sà szczególnie
cie˝kie, to w celu zwi´kszenia odpornoÊci
na przecià˝enia nale˝y zastosowaç tulej´
ze stali mi´kkiej umieszczonà wewnàtrz
toroidu wokó∏ kabla.

Zalecenia dodatkoweZalecenia dodatkoweZalecenia dodatkoweZalecenia dodatkoweZalecenia dodatkowe
c tuleja z folii metalowej wykonanej ze
stali mi´kkiej o gruboÊci 1/10 mm, która
jest owini´ta kilka razy wokó∏ kabla
wewnàtrz toroidu
(gruboÊç przynajmiej 1 mm);
c wewn´trzna Êrednica toroidu > 1.4 x
Êrednica zewn´trzna tulei-rys.2.
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Pewne akcesoria sà niezb´dne dla instalacji Systemu
Vigilohm; pozosta∏e akcesoria sà dodatkowe:
c aksesoria podstawowe;
v aksesoria dodatkowe.

Vigilohm: funkcje i charakterystyki

Wyposa˝enie pomocniczeWyposa˝enie pomocniczeWyposa˝enie pomocniczeWyposa˝enie pomocniczeWyposa˝enie pomocnicze

Przeglàd wyposa˝eniaPrzeglàd wyposa˝eniaPrzeglàd wyposa˝eniaPrzeglàd wyposa˝eniaPrzeglàd wyposa˝enia
pomocniczegopomocniczegopomocniczegopomocniczegopomocniczego

Charakterystyka wyposa˝eniaCharakterystyka wyposa˝eniaCharakterystyka wyposa˝eniaCharakterystyka wyposa˝eniaCharakterystyka wyposa˝enia
dodatkowegododatkowegododatkowegododatkowegododatkowego
Ogranicznik przepi´ciowy Cardew COgranicznik przepi´ciowy Cardew COgranicznik przepi´ciowy Cardew COgranicznik przepi´ciowy Cardew COgranicznik przepi´ciowy Cardew C

Przy∏àczaniePrzy∏àczaniePrzy∏àczaniePrzy∏àczaniePrzy∏àczanie
CharakterystykaCharakterystykaCharakterystykaCharakterystykaCharakterystyka
c napi´cie nie powodujàce wy∏adowania
∏ukowego przy 50 Hz i 1.6 x napi´cie
znamionowe U;
c napi´cie powodujàce wy∏adowanie ∏ukowe
przy 50 Hz u 2.5 x napi´cie znamionowe U
(3 x napi´cie znamionowe U dla 220 V);
c maksymalny pràd po wy∏adowaniu ∏ukowym:
40 kA/0.2 s;
c rezystancja izolacji > 1010  ;
c wymienna wk∏adka nie nadajàca si´ do
wielokrotnego u˝ycia;
c zakres temperatur:
v robocza: - 5 °C do + 40 °C,
v przechowywania: - 25 °C do + 70 °C.
NormyNormyNormyNormyNormy
NF C 63-150, NF C 15-100.
Masa: 1 kg.

Ø70
2 Ø13

130
160

M12

50

2 Ø7 100

E
12

04
3

Un: mi´dzyfazowe napi´cie robocze instalacji AC     Ui: nap. wy∏adowania ∏ukowego   Cardew CUn: mi´dzyfazowe napi´cie robocze instalacji AC     Ui: nap. wy∏adowania ∏ukowego   Cardew CUn: mi´dzyfazowe napi´cie robocze instalacji AC     Ui: nap. wy∏adowania ∏ukowego   Cardew CUn: mi´dzyfazowe napi´cie robocze instalacji AC     Ui: nap. wy∏adowania ∏ukowego   Cardew CUn: mi´dzyfazowe napi´cie robocze instalacji AC     Ui: nap. wy∏adowania ∏ukowego   Cardew C
                punkt neutralny                  "typ"
dost´pny                     niedost´pny
U i 380 V U i 220 V 400 V < Ui i 750 V                  "250 V"
380 V < U i 660 V 220 V < U i 380 V 700 V < Ui i 1100 V                  "440 V"
660 V < U i 1000 V 380 V < U i 660 V 1100 V < Ui i 1600 V                  "660 V"
1000 V < U i 1560 V 660 V < U i 1000 V 1600 V < Ui i 2400 V                  "1000 V"

04
18

57

c stosowany w sieciach z izolowanym lub
uziemionym przez impedancj´ punktem
neutralnym;
c przy∏àczony do strony wtórnej
transformatora SN / NN w celu
roz∏adowania do ziemi przepi´ç;
c przystosowany do wytrzymywania pràdu
zwarciowego transformatora;
c jego dzia∏anie jest w sposób ciàg∏y
sygnalizowane na przyrzàdzie
monitorujàcym izolacj´.

cardew C

L3
L2

L1

N

MV/LVE
12

12
8

Vigilohm XM200 XGR TR22A TR22AH EM9 referencje
XM300C EM9B
XML308 EM9T
XML316
U < 760 VAC (4) 760 do 1700 VAC (4)
U < 440 VAC (5) 440 do 1000 VAC (5)
U < 500 VDC (6) 500 do 1200 VDC (6)

 "250 V " Cardew C (1)(1)(1)(1)(1) lub  c c c c (2) 50170
 "440 V " Cardew C (1)(1)(1)(1)(1) lub  c c c c (2) 50171
 "660 V " Cardew C (1)(1)(1)(1)(1) lub  c c c c (2) 50172
"1000 V  " Cardew C (1)(1)(1)(1)(1) lub c c c c (2) 50183
Podstawa Cardew C  v v v v v 50169
Podzespó∏ P1 c (3) 50211
Impedancja ograniczajàca ZX  v  v v v v 50159
Indukcyjny uk∏ad sztucznego v v v 50113
zera S3  i 380V
Dodatkowy podzespó∏ PHT 1000                c z wyjàtkiem XM200  v 50248
(1)(1)(1)(1)(1) Wskazówki dotyczàce wyboru ogranicznika przepi´ciowego Cardew C (250, 440, 600 lub 1000 V) poni˝ej.
(2) (2) (2) (2) (2) JeÊli zastosowano przyrzàd EM9T, to u˝ycie Cardew C jest zb´dne.
(3) (3) (3) (3) (3) Niezb´dny w przypadku u˝ycia TR22A lub XGR w instalacjach o napi´ciu U > 440 V.
(4) (4) (4) (4) (4) Punkt neutralny sieci jest dost´pny.
(5)(5)(5)(5)(5) Punkt neutralny sieci jest niedost´pny.
(6)(6)(6)(6)(6) Sieç DC.

Rozmiary przewodów przy∏àczeniowychRozmiary przewodów przy∏àczeniowychRozmiary przewodów przy∏àczeniowychRozmiary przewodów przy∏àczeniowychRozmiary przewodów przy∏àczeniowych
c kabel lub przewód szynowy o rozmiarze
uwzgl´dniajàcym parametry znamionowe
transformatora
c kabel przy∏àczeniowy powinien
posiadaç przewód ochronny (PE), którego
Êrednic´ nale˝y obliczyç zgodnie z
odpowiednimi normami przy
uwzgl´dnieniu, ˝e rozwa˝ana cz´Êç
instalacji jest chroniona przez aparaty
zabezpieczajàce na dop∏ywie
transformatora SN / NN.
c zgodnie z normà IEC 364, wzór
wyra˝ajàcy powierzchni´ S przewodu PE
w mm2 ma postaç: S = √I2t/k, gdzie:

I - pràd zak∏óceniowy, t - czas zadzia∏ania
aparatu zabezpieczeniowego,
k - wspó∏czynnik zale˝ny od materia∏u, z
którego wykonano ˝y∏´ i izolacj´ kabla.
c zalecenie: jeÊli do monitorowania izolacji
zastosowano System Vigilohm, to
zainstalowanie tooidu typu A w obwodzie
uziemienia z ogranicznikiem  Cardew
pozwala na monitorowanie pracy
ogranicznika. Toroid mo˝e zostaç
pod∏àczony do detektora XD301/312 lub
do lokalizatora XL308/316 lub
XML308/316.

Tabela umo˝liwiajàca wybór typu Cardew CTabela umo˝liwiajàca wybór typu Cardew CTabela umo˝liwiajàca wybór typu Cardew CTabela umo˝liwiajàca wybór typu Cardew CTabela umo˝liwiajàca wybór typu Cardew C
Wybór ogranicznika zale˝y od:
c napi´cia roboczego sieci Un;
c poziomu izolacji instalacji;
c sposobu przy∏àczenia (pomi´dzy
przewody: neutralny a ziemi´ lub fazowy a
ziemi´).

SN/NN
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MV/LV

XM

PHT
3 2

14
1

22

13

Podzespó∏ impedancjiPodzespó∏ impedancjiPodzespó∏ impedancjiPodzespó∏ impedancjiPodzespó∏ impedancji
ograniczajàcej ZXograniczajàcej ZXograniczajàcej ZXograniczajàcej ZXograniczajàcej ZX

Przy∏àczaniePrzy∏àczaniePrzy∏àczaniePrzy∏àczaniePrzy∏àczanie
c pozwala na utworzenie sieci zpunktem
neutralnym uziemionym przez impedancj´;
c pozostaje przy∏àczony podczas lokalizacji
uszkodzenia przy 2.5 Hz:
v 1500 Ω przy 50 Hz,
v 1M Ω przy 2.5 Hz;
c U i 500 V AC.

Rozmiary, monta˝Rozmiary, monta˝Rozmiary, monta˝Rozmiary, monta˝Rozmiary, monta˝
Waga: 3.5 kg

360
380

170

4 Ø8,2

190

1
2

185
15

Przy∏àczaniePrzy∏àczaniePrzy∏àczaniePrzy∏àczaniePrzy∏àczanie
c obni˝a napi´cie doprowadzone do przyrzàdu
monitorujàcego izolacj´ TR22A/AH lub przenoÊnego
generatora XGR:
v 440 V AC i U i 1000 V AC, punkt neutralny
niedost´pny,
v 760 V AC i U i 1200 V AC, punkt neutralny
dost´pny,
c obni˝a napi´cie doprowadzone do przyrzàdu
monitorujàcego izolacj´ THR. Patrz tak˝e: podzespó∏
P1 na str. 35.

punkt neutralny dost´pny punkt neutralny niedost´pny

Podzespó∏ P1Podzespó∏ P1Podzespó∏ P1Podzespó∏ P1Podzespó∏ P1

Podzespó∏ indukcyjngoPodzespó∏ indukcyjngoPodzespó∏ indukcyjngoPodzespó∏ indukcyjngoPodzespó∏ indukcyjngo
uk∏adu sztucznego zera S3uk∏adu sztucznego zera S3uk∏adu sztucznego zera S3uk∏adu sztucznego zera S3uk∏adu sztucznego zera S3

Przy∏àczaniePrzy∏àczaniePrzy∏àczaniePrzy∏àczaniePrzy∏àczanie
c s∏u˝y do utworzenia sztucznego punktu
neutralnego pozwalajàcego na
monitorowanie izolacjipo wy∏àczeniu
g∏ównego wy∏àcznika instalacji;
c U i 380 V AC.

Rozmiary, monta˝Rozmiary, monta˝Rozmiary, monta˝Rozmiary, monta˝Rozmiary, monta˝
Waga:1.75 kg

Przy∏àczaniePrzy∏àczaniePrzy∏àczaniePrzy∏àczaniePrzy∏àczanie
c u˝ywany wraz z Systemem Vigilohm
XM300C i XML 308/316 w nast´pujàcych
instalacjach:
v 440 V AC i U i 1000 V AC, punkt
neutralny niedost´pny,
v 760 V AC i U i 1200 V AC, punkt
neutralny dost´pny,
v 500 V DC i U i 1200 V  DC.

Podzespó∏ dodatkowyPodzespó∏ dodatkowyPodzespó∏ dodatkowyPodzespó∏ dodatkowyPodzespó∏ dodatkowy
PHT1000PHT1000PHT1000PHT1000PHT1000

Rozmiary, monta˝Rozmiary, monta˝Rozmiary, monta˝Rozmiary, monta˝Rozmiary, monta˝
Waga: 2 kg

Rozmiary, monta˝Rozmiary, monta˝Rozmiary, monta˝Rozmiary, monta˝Rozmiary, monta˝
Waga: 0.4 kg
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