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2 Merlin Gerin

dzia∏anie i zastosowaniedzia∏anie i zastosowaniedzia∏anie i zastosowaniedzia∏anie i zastosowaniedzia∏anie i zastosowanie
Opis dzia∏aniaOpis dzia∏aniaOpis dzia∏aniaOpis dzia∏aniaOpis dzia∏ania
Przekaêniki Vigirex sà przeznaczone do
instalacji pràdu zmiennego niskich napi´ç.
Gdy wykryty przez toroid pràd zerowy
przewy˝szy pewien próg, wysy∏a on
zerowy pràd za∏àczajàcy. Przekaênik
Vigirex wyzwala wspó∏pracujàcy wy∏àcznik
przez napi´cie wyzwalania
w wy∏àczniku.
WyjÊciowy sygna∏ kontrolny przekaênika
mo˝e byç bezzw∏oczny lub opóêniony.

ZastosowanieZastosowanieZastosowanieZastosowanieZastosowanie
Przekaêniki Vigirex sà stosowane w insta-
lacjach niskich napi´ç w siecich typu TT,
IT lub TNS dla napi´ç zmiennych do
1000 V  i cz´stotliwoÊci do 400 Hz.
Sà one szczególnie dostosowane do
u˝ycia z wy∏àcznikami Compact
i Masterpact wyposa˝onych w wyzwalanie
napi´ciowe.

Wybór odpowiedniego modelu przekaêni-
ka Vigirex do danego zastosowania w
zale˝noÊci od wymaganego typu ochrony:
■ dodatkowa ochrona przed dotykiem
bezpoÊrednim;
■ ochrona przed dotykiem poÊrednim;
■ ochrona przeciwpo˝arowa;
■ ochrona êród∏à przed zwarciem;
■ ochrona silników.
Te pi´ç rodzajów ochrony jest standardem
i wspó∏dzia∏a z ró˝nymi progami
pràdowymi i zw∏okami czasowymi
w urzàdzeniu.

Vigirex: prezentacja

Przekaêniki zwarç doziemnych z oddzielnymi toroidamiPrzekaêniki zwarç doziemnych z oddzielnymi toroidamiPrzekaêniki zwarç doziemnych z oddzielnymi toroidamiPrzekaêniki zwarç doziemnych z oddzielnymi toroidamiPrzekaêniki zwarç doziemnych z oddzielnymi toroidami

Vigirex:Vigirex:Vigirex:Vigirex:Vigirex:
zabezpieczenie od zwarçzabezpieczenie od zwarçzabezpieczenie od zwarçzabezpieczenie od zwarçzabezpieczenie od zwarç
doziemnychdoziemnychdoziemnychdoziemnychdoziemnych
W celu zabezpieczenia od zwarç
doziemnych dokonywany jest pomiar pràdu
up∏ywowego w instalacji elektrycznej lub w
jej cz´Êci  i w przypadku wzrostu pràdu do
wartoÊci groênej dla ˝ycia lub urzàdzenia
nast´puje od∏àczenie êród∏a zasilania.
Vigirex jest gamà przekaêników zwarç
doziemnych z osobnymi toroidami.

funkcjefunkcjefunkcjefunkcjefunkcje
SelektywnoÊç i ustawieniaSelektywnoÊç i ustawieniaSelektywnoÊç i ustawieniaSelektywnoÊç i ustawieniaSelektywnoÊç i ustawienia
■ selektywnoÊç
SelektywnoÊç zawarta jest w:
❑ podziale instalacji w ponumerowane
grupy obwodów i ochrona ka˝dej grupy
przez urzàdzenie o odpowiednim pràdzie
zerowym.
❑ koordynacja urzàdzeƒ pod∏àczonych  od
góry i od do∏u jako, ˝e tylko sekcja
zak∏óceniowa jest zankni´ta.

■ ustawienia
SelektywnoÊç  dla chronionych urzàdzeƒ
stawia dwa warunki:
❑  pràd wy∏àczajàcy urzàdzenia
dop∏ywowego jest wy˝szy od pràdu
za∏àczajàcego urzàdzenia odp∏ywowego,
❑  czas wy∏àczenia urzàdzenia
dop∏ywowego jest d∏u˝szy ni˝ czas
za∏àczenia urzàdzenia odp∏ywowego.
Przekaêniki Vigirex mogà byç ustawione
dla uzyskania oÊmiu poziomów selekty-
wnoÊci, poczàwszy od koƒcowych wyjÊç do
wy∏àcznika dop∏ywowego.

alarm progowy Ialarm progowy Ialarm progowy Ialarm progowy Ialarm progowy I∆n/2n/2n/2n/2n/2
Przekaêniki Vigirex typu AP posiadajà
progowy alarm, który ostrzega o
niekrytycznym uszkodzeniu izolacji po
up∏yni´ciu czasu na wykonanie przeglàdów
okresowych.
Alarm progowy jest ustawiony
automatycznie na wartoÊç In∆/2, gdzie I∆/n
jest zerowym pràdem za∏àczania.
Alarm jest sygnalizowany przez
zaÊwiecenie diody LED i uruchamia styki
pomocnicze.

Alarm zaniku zasilania pomocniczegoAlarm zaniku zasilania pomocniczegoAlarm zaniku zasilania pomocniczegoAlarm zaniku zasilania pomocniczegoAlarm zaniku zasilania pomocniczego
Zanik zasilania pomocniczego przekaênika
Vigirex jest sygnalizowany przez zaÊwiece-
nie diody LED na p∏ycie czo∏owej urzàdze-
nia i przez uruchomienie alarmowych
styków bezpieczeƒstwa.

Sygnalizacja i zabezpieczenieSygnalizacja i zabezpieczenieSygnalizacja i zabezpieczenieSygnalizacja i zabezpieczenieSygnalizacja i zabezpieczenie
Przekaêniki Vigirex sà dost´pne w dwóch
wersjach :
■ bez pami´ci zwarç, tylko z sygnalizacjà:
przekaênik nieblokujàcy;
■ z pami´cià zwarç, sygnalizacja
i wyzwalanie wy∏àcznika: przekaênik
blokujàcy.

normynormynormynormynormy
■ IEC 364 pkt. 4 i 5;
■ IEC 755;
■ IEC 947.2 dodatek B;
■ UTE C 60-130;
■ VDE 664;
■ NF C 61-141 pkt. 1;
■ NF C 15-100.

toroidytoroidytoroidytoroidytoroidy
Przekaêniki Vigirex sà u˝ywane z
jednoczeÊciowymi (typ A, Êrednica 30 do
300mm) lub dwucz´Êciowymi (typ OA,
Êrednica 46 do 110 mm) toroidami.
Wszystkie toroidy sà ∏atwe w monta˝u
dzi´ki szerokiemu zakresowi mo˝liwoÊci
instalacyjnych.

HV/LV

I∆n = 300 mA
t = 250 ms

RH ...

I∆n = 100 mA
t = 90 ms

RH ...

I∆n = 30 mA
t = 0 s

RH ...

RH ... I∆n = 1A
t = 500 ms

321NPE

Vigirex

WN/SN
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charakterystyka g∏ównacharakterystyka g∏ównacharakterystyka g∏ównacharakterystyka g∏ównacharakterystyka g∏ówna
przekaêników typu APprzekaêników typu APprzekaêników typu APprzekaêników typu APprzekaêników typu AP
■ d - odpornoÊç na przypadkowe
wyzwalanie;
■ k - klasa A odpornoÊci elementów
sk∏adowych;
■ ciàg∏a kontrola nadzorowanego obwodu;
■ wyzwalanie przy niesymetrycznym
obcià˝eniu fazowym;
■ rodzaje sygnalizacji:
❑ czerwona dioda LED: zwarcie,
❑ pomaraƒczowa dioda LED:
przekroczenie alarmu progowego (uwaga),
❑ zielona dioda LED: za∏àczone zasilanie
pomocnicze;
■ selektywnoÊç na wielu poziomach, dzi´ki
czemu wy∏àczany jest tylko zwarty obwód;
■ alarm zwarciowy z uruchamianiem lub
bez uruchamiania styków bezpieczeƒstwa;
■ alarm I∆n/2;
■ modu∏owa obudowa, szeroka na osiem
9 mm modu∏ów;
■ monta˝; poziomy lub pionowy z wystajà-
cà tylko p∏ytà czo∏owà lub na powierzchni
monta˝owej na symetrycznych szynach
■ automatyczne lub zdalne zerowanie.

RHRHRHRHRH32323232328AP8AP8AP8AP8AP
przekaênik zwarç doziemnych
32 stopnie pràdu za∏àczania I∆n
8 zw∏ok czasowych
alarm zaniku zasilania pomocniczego
alarm I∆n/2

kody modelukody modelukody modelukody modelukody modelu

RH328AP

ochrona ludzi
np.: I∆n = 30 mA bezzw∏oczny

przyk∏ady zastosowaƒprzyk∏ady zastosowaƒprzyk∏ady zastosowaƒprzyk∏ady zastosowaƒprzyk∏ady zastosowaƒ

ochrona przeciwpo˝arowa
np.: I∆n = 300 mA; czas opóênienia 90 ms

ochrona urzàdzeƒ (silniki, itp.)
np.: I∆n = 3 A;  czas opóênienia 250 ms

MERLIN GERIN

RH328A

test

reset

on

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14

vigirex

screw terminals

I∆n/2 alarm

auxiliary power

fault

test

reset

I∆n setting

sealable cover

time delays

screw terminals

przy∏àcze Êrubowe

alarm I∆n/2

uchwyt do plombowania

zw∏oki czasowe

przy∏àcze Êrubowe

nastawy I∆n

zerowanie

test

uszkodzenie

zasilanie pomocnicze
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Vigirex: funkcje i charakterystyki

Dobór przekaênikaDobór przekaênikaDobór przekaênikaDobór przekaênikaDobór przekaênika

przekaêniki typu Eprzekaêniki typu Eprzekaêniki typu Eprzekaêniki typu Eprzekaêniki typu E

przekaêniki typu Aprzekaêniki typu Aprzekaêniki typu Aprzekaêniki typu Aprzekaêniki typu A

MERLIN GERIN
vigirex
RH240E

test reset

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

MERLIN GERIN
vigirex
RH240E

test reset

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

MERLIN GERIN
vigirex
RH248E

test reset

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

MERLIN GERIN
vigirex
RH328A

test

reset

on

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14

MERLIN GERIN
vigirex
RH320A

test

reset

on

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14

MERLIN GERIN
vigirex
RH10A

test

reset

on

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14

rodzaj ochronyrodzaj ochronyrodzaj ochronyrodzaj ochronyrodzaj ochrony typ instalacji zerowyzerowyzerowyzerowyzerowy zw∏okazw∏okazw∏okazw∏okazw∏oka przekaênikprzekaênikprzekaênikprzekaênikprzekaênik wspó∏pracujàcywspó∏pracujàcywspó∏pracujàcywspó∏pracujàcywspó∏pracujàcy
pràdpràdpràdpràdpràd czasowaczasowaczasowaczasowaczasowa toroidtoroidtoroidtoroidtoroid
za∏àczajàcyza∏àczajàcyza∏àczajàcyza∏àczajàcyza∏àczajàcy

ochrona przed niskiego 0.03 lub 0 s RH10ARH10ARH10ARH10ARH10A typ A, OAtyp A, OAtyp A, OAtyp A, OAtyp A, OA
dotykiem bezpo- napi´cia 0.3 A
Êrednim i poÊre-
dnim + ppo˝.

ochrona przed niskiego 0.03 do 0 s RH320ARH320ARH320ARH320ARH320A typ A, OAtyp A, OAtyp A, OAtyp A, OAtyp A, OA
dotykiem bezpo- napi´cia 250 A
Êrednim i poÊre-
dnim + ppo˝.
+ przewód
uziemiajàcy

ochrona przed niskiego 0.03 do 0 do 1 s RH328ARH328ARH328ARH328ARH328A typ A, OAtyp A, OAtyp A, OAtyp A, OAtyp A, OA
dotykiem bezpo- napi´cia 250 A
Êrednim i poÊre-
dnim + ppo˝.
+ silniki
+ przewód
uziemiajàcy

rodzaj ochronyrodzaj ochronyrodzaj ochronyrodzaj ochronyrodzaj ochrony typ instalacjityp instalacjityp instalacjityp instalacjityp instalacji zerowyzerowyzerowyzerowyzerowy zw∏okazw∏okazw∏okazw∏okazw∏oka przekaênikprzekaênikprzekaênikprzekaênikprzekaênik wspó∏pracujàcywspó∏pracujàcywspó∏pracujàcywspó∏pracujàcywspó∏pracujàcy
pràdpràdpràdpràdpràd czasowaczasowaczasowaczasowaczasowa toroidtoroidtoroidtoroidtoroid
za∏àczeniaza∏àczeniaza∏àczeniaza∏àczeniaza∏àczenia

ochrona przed niskiego 0.03 lub 0 s RH10ERH10ERH10ERH10ERH10E typ Etyp Etyp Etyp Etyp E
dotykiem bezpo- napi´cia 0.3 A
Êrednim i poÊre-
dnim + ppo˝.

ochrona przed niskiego 0.03 do 0 s RH240ERH240ERH240ERH240ERH240E typ Etyp Etyp Etyp Etyp E
dotykiem bezpo- napi´cia 25 A
Êrednim i poÊre-
dnim + ppo˝.

ochrona przed niskiego 0.03 do 0 do 1 s RH248ERH248ERH248ERH248ERH248E typ Etyp Etyp Etyp Etyp E
dotykiem bezpo- napi´cia 25 A
Êrednim i poÊre-
dnim + ppo˝.
+ silniki
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przekaêniki typu APprzekaêniki typu APprzekaêniki typu APprzekaêniki typu APprzekaêniki typu AP

MERLIN GERIN
vigirex
RH320AP

test

reset

on

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14

MERLIN GERIN
vigirex
RH320AP

test

reset

on

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14

MERLIN GERIN
vigirex
RH10AP

test

reset

on

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14

rodzaj ochronyrodzaj ochronyrodzaj ochronyrodzaj ochronyrodzaj ochrony typ instalacjityp instalacjityp instalacjityp instalacjityp instalacji zerowyzerowyzerowyzerowyzerowy zw∏okazw∏okazw∏okazw∏okazw∏oka przekaênikprzekaênikprzekaênikprzekaênikprzekaênik wspó∏pracujàcywspó∏pracujàcywspó∏pracujàcywspó∏pracujàcywspó∏pracujàcy
pràdpràdpràdpràdpràd czasowaczasowaczasowaczasowaczasowa toroidtoroidtoroidtoroidtoroid
za∏àczeniaza∏àczeniaza∏àczeniaza∏àczeniaza∏àczenia

ochrona przed niskiego 0.3 lub 0 s RH10APRH10APRH10APRH10APRH10AP typ A, OAtyp A, OAtyp A, OAtyp A, OAtyp A, OA
dotykiem poÊre- napi´cia 1 A
dnim + ppo˝. +

alarm I∆n/2

ochrona przed niskiego 0.03 do 0 s RH320APRH320APRH320APRH320APRH320AP typ A, OAtyp A, OAtyp A, OAtyp A, OAtyp A, OA
dotykiem bezpo- napi´cia 250 A
Êrednim i poÊre- +
dnim + ppo˝. alarm I∆n/2
+ przewód
uziemiajàcy

ochrona przed niskiego 0.03 do 0 do 1 s RH320APRH320APRH320APRH320APRH320AP typ A, OAtyp A, OAtyp A, OAtyp A, OAtyp A, OA
dotykiem bezpo- napi´cia 250 A
Êrednim i poÊre- +
dnim + ppo˝. alarm I∆n/2
+ silniki
+ przewód
uziemiajàcy
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Vigirex: funkcje i charakterystyki

Przekaêniki RH typu EPrzekaêniki RH typu EPrzekaêniki RH typu EPrzekaêniki RH typu EPrzekaêniki RH typu E

opis dzia∏aniaopis dzia∏aniaopis dzia∏aniaopis dzia∏aniaopis dzia∏ania
U˝yty w sprz´˝eniu ze standardowym
toroidem Merlin Gerin (typ E), ten typ
przekaênika za∏àcza wspó∏pracujàcy
wy∏àcznik, je˝eli pràd up∏ywowy
przekroczy ustawiony zerowy pràd
za∏àczajàcy (I∆n).
W zale˝noÊci od modelu wy∏àczanie jest
zarówno natychmiastowe, jak i zw∏oczne
(RH248E).

CharakterystykaCharakterystykaCharakterystykaCharakterystykaCharakterystyka
■ czerwona dioda LED sygnalizuje
przekroczenie progu wyzwalania;
■ awaria w obwodzie (kable przy∏àczenio-
we lub toroid) wyzwala wy∏àcznik.

Zalety modelu RH248EZalety modelu RH248EZalety modelu RH248EZalety modelu RH248EZalety modelu RH248E
■ ochrona mo˝e byç dostosowana do
ka˝dego typu instalacji;
■ selektywnoÊç pionowa mo˝liwa na kilku
poziomach.

instalowanieinstalowanieinstalowanieinstalowanieinstalowanie
■ cz´Êci przewodzàce w roz∏àczalnej,
modu∏owej, izolowanej obudowie
szerokoÊci oÊmiu 9 mm modu∏ów, z
przezroczystà os∏onà umo˝liwiajàcà
plombowanie;
■ monta˝ poziomy lub pionowy na
symetrycznych szynach;
■ pod∏àczanie przez przy∏àcze tunelowe
dla przewodów 2.5 mm2.

(1) Typ T2 przystosowania do warunków tropikalnych:
■ klimat goràcy, wilgotny: 55 °C, wilgotnoÊç wzgl´dna  95 %, 28 cykli (jak w normie IEC 68-2-30) ;
■ Êrodowisko o du˝ym st´˝eniu rozpylonej soli: 5 % NaCl, 48  godzin, przechowywanie przez
3 miesiàce (jak w normie IEC 68-2-11).
(2) Maksymalna d∏ugoÊç: patrz tablica strona 16.

przekaêniki Vigirexprzekaêniki Vigirexprzekaêniki Vigirexprzekaêniki Vigirexprzekaêniki Vigirex
typ instalacjityp instalacjityp instalacjityp instalacjityp instalacji

charakterystyka elektrycznacharakterystyka elektrycznacharakterystyka elektrycznacharakterystyka elektrycznacharakterystyka elektryczna
I n zerowy pràdzerowy pràdzerowy pràdzerowy pràdzerowy pràd numer nastawy
za∏àczeniaza∏àczeniaza∏àczeniaza∏àczeniaza∏àczenia

wybierak

zw∏oka czasowa (ms)zw∏oka czasowa (ms)zw∏oka czasowa (ms)zw∏oka czasowa (ms)zw∏oka czasowa (ms)
testy urzàdzeniatesty urzàdzeniatesty urzàdzeniatesty urzàdzeniatesty urzàdzenia lokalne

automatyczne
zerowaniezerowaniezerowaniezerowaniezerowanie
sygnalizacja lokalnasygnalizacja lokalnasygnalizacja lokalnasygnalizacja lokalnasygnalizacja lokalna
styki wyjÊciowestyki wyjÊciowestyki wyjÊciowestyki wyjÊciowestyki wyjÊciowe numer

typ styków
pràd znam. 220 V AC cosφ = 0.7

220 V DC L/R = 0 s
120 V DC L/R = 0 s
48 V DC L/R = 0 s
24 V DC L/R = 0 s

pobór mocypobór mocypobór mocypobór mocypobór mocy 48-240 V AC i 48-300 V DC
380-480 V AC

zasilamie pomocniczezasilamie pomocniczezasilamie pomocniczezasilamie pomocniczezasilamie pomocnicze AC
zakres dzia∏aniazakres dzia∏aniazakres dzia∏aniazakres dzia∏aniazakres dzia∏ania DC

charakterystyka mechanicznacharakterystyka mechanicznacharakterystyka mechanicznacharakterystyka mechanicznacharakterystyka mechaniczna
waga (kg)waga (kg)waga (kg)waga (kg)waga (kg)
termoplastyczna obudowatermoplastyczna obudowatermoplastyczna obudowatermoplastyczna obudowatermoplastyczna obudowa   roz∏àczalna       monta˝
stopieƒ ochronystopieƒ ochronystopieƒ ochronystopieƒ ochronystopieƒ ochrony    p∏yta czo∏owa

   obudowa

inneinneinneinneinne
zakres temperaturzakres temperaturzakres temperaturzakres temperaturzakres temperatur robocza
(jak w IEC 755) przechowywania
warunki Êrodowiskowewarunki Êrodowiskowewarunki Êrodowiskowewarunki Êrodowiskowewarunki Êrodowiskowe przystosowanie do warunków tropikalnych

toroidytoroidytoroidytoroidytoroidy
zastosowany toroidzastosowany toroidzastosowany toroidzastosowany toroidzastosowany toroid
po∏àczenie toroid-przekaênikpo∏àczenie toroid-przekaênikpo∏àczenie toroid-przekaênikpo∏àczenie toroid-przekaênikpo∏àczenie toroid-przekaênik
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wspó∏czynnik
mno˝enia

04
20

52

04
20

53

04
20

54

RH10E RH240E RH248E
     pràd zmienny NN- 50/60 Hz - typ TT. IT. TNS

1:  30 mA (tylko z toroidem TE30 i PE50) 24:  30 mA do 25 A, nastawiany przez 2 wybieraki
lub 300 mA (30 mA do 250 mA: tylko z toroidem TE30 i PE50, 300 mA do 25 A: wszyskie Êrednice)
0 wybierak 1:   30, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250

wybierak 2:    x 1:  30 do 250 mA (z  toroidem TE30 i PE50)
       

      x 10:  300 mA do 2.5 A
             x 100:  3 A do 25 A

0 0 0, 50, 90, 140, 250, 350, 500, 1000
elektroniczne + sygnalizacja Êwietlna + styk
zabezpieczany obwód
lokalnie i zdalnie przez od∏àczenie zasilania pomocniczego
zwarcie w instalacji lub zablokowanie wy∏àcznika sygnalizuje lampka
1 1 1
zatrzaskowe, blokowane
5 A 5 A 5 A
0.45 A 0.45 A 0.45 A
0.65 A 0.65 A 0.65 A
2.5 A 2.5 A 2.5 A
10 A 10 A 10 A
4 VA 4 VA 4 VA
5 VA/3 W 5 VA/3 W 5 VA/3 W
– 15 % / + 10 % – 15 % / + 10 % – 15 % / + 10 %
± 20 % ± 20 % ± 20 %

0.3 kg 0.3 kg 0.3 kg
poziomy i pionowy poziomy i pionowy poziomy i pionowy
IP 30 IP 30 IP 30
IP 20 IP 20 IP 20

– 5 °C do + 55 °C – 5 °C do + 55 °C – 5 °C do + 55 °C
– 40 °C do + 70 °C – 40 °C do + 70 °C – 40 °C do + 70 °C
typ T2 (1) typ T2 (1) typ T2 (1)

typ E typ E typ E
przez przewody ekranowane(2) przez przewody ekranowane(2) przez przewody ekranowane(2)
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Vigirex: funkcje i charakterystyki

Przekaêniki RH typu A/APPrzekaêniki RH typu A/APPrzekaêniki RH typu A/APPrzekaêniki RH typu A/APPrzekaêniki RH typu A/AP

opis dzia∏aniaopis dzia∏aniaopis dzia∏aniaopis dzia∏aniaopis dzia∏ania
Zastosowany w sprz´˝eniu ze
standardowym toroidem Merlin Gerin (typ
A lub OA), ten typ przekaênika za∏àcza
wspó∏pracujàcy wy∏àcznik po nastawionej
zw∏oce czasowej, je˝eli pràd up∏ywowy
przekroczy ustawiony zerowy pràd
za∏àczajàcy (I∆n).  Wersja AP alarmuje
równie˝, gdy pràd up∏ywowy przekroczy
po∏owe zerowego pràdu za∏àczenia
(I∆n/2).

CharakterystykaCharakterystykaCharakterystykaCharakterystykaCharakterystyka
■ zielona dioda LED sygnalizuje
obecnoÊç zasilania pomocniczego;
■ czerwona dioda LED sygnalizuje
przekroczenie progu wyzwalania;
■ pomaraƒczowa dioda LED sygnalizuje
przekroczenie alarmu progowego (AP);
■ awaria w obwodzie (kable przy∏àczenio-
we lub toroid) wyzwala wy∏àcznik.

ZaletyZaletyZaletyZaletyZalety
■ ochrona mo˝e byç przystosowana do
ka˝dego typu instalacji;
■ selektywnoÊç pionowa mo˝liwa na
wielu poziomach;
■ alarm progowy ostrzegajàcy o niekryty-
cznym uszkodzeniu izolacji po up∏ywie
czasu na przeglàdy okresowe;
■ alarm zasilania pomocniczego poprzez
styki bezpieczeƒstwa.

instalowanieinstalowanieinstalowanieinstalowanieinstalowanie
■ cz´Êci przewodzàce w roz∏àczalnej,
modu∏owej, izolowanej obudowie
szerokoÊci oÊmiu 9 mm modu∏ów, z
przezroczystà os∏onà umo˝liwiajàcà
plombowanie;
■ monta˝ poziomy lub pionowy
wewn´trzny lub na p∏ycie na symetry-
cznych szynach;
■ pod∏àczanie przez przy∏àcze tunelowe
dla przewodów o Êrednicy
❑ 1.5 mm2  dla zacisków 1 do 6;
❑ 2.5 mm2  dla zacisków 7 do 14.

przekaêniki Vigirexprzekaêniki Vigirexprzekaêniki Vigirexprzekaêniki Vigirexprzekaêniki Vigirex
typ instalacjityp instalacjityp instalacjityp instalacjityp instalacji

charakterystyka elektrycznacharakterystyka elektrycznacharakterystyka elektrycznacharakterystyka elektrycznacharakterystyka elektryczna
I∆n zerowy pràdI∆n zerowy pràdI∆n zerowy pràdI∆n zerowy pràdI∆n zerowy pràd numer nastawy
za∏àczeniaza∏àczeniaza∏àczeniaza∏àczeniaza∏àczenia wybierak

zw∏oka czasowa (ms)zw∏oka czasowa (ms)zw∏oka czasowa (ms)zw∏oka czasowa (ms)zw∏oka czasowa (ms)
alarm (uwaga)alarm (uwaga)alarm (uwaga)alarm (uwaga)alarm (uwaga) próg

zw∏oka czasowa
testy urzàdzeniatesty urzàdzeniatesty urzàdzeniatesty urzàdzeniatesty urzàdzenia lokalny

automatyczny
zerowaniezerowaniezerowaniezerowaniezerowanie
lokalna sygnalizacjalokalna sygnalizacjalokalna sygnalizacjalokalna sygnalizacjalokalna sygnalizacja zwarcie w instalacji lub uszkodzenie wy∏àcznika sygnalizuje lampka              

alarm

styki wyjÊciowestyki wyjÊciowestyki wyjÊciowestyki wyjÊciowestyki wyjÊciowe styki numer
zwarciowe

typ styków  zatrzaskowe

styki numer
alarmowe typ styków  zatrzaskowe
pràd znam. 380 V AC cosφ = 0.7

220 V AC cosφ = 0.7
220 V DC L/R = 0 s
120 V DC L/R = 0 s
48 V DC L/R = 0 s
24 V DC L/R = 0 s

pobór mocypobór mocypobór mocypobór mocypobór mocy 48 do 240 V AC i 48 to 300 V DC
380 do 480 V AC

zasilanie pomocniczezasilanie pomocniczezasilanie pomocniczezasilanie pomocniczezasilanie pomocnicze AC
zakres dzia∏aniazakres dzia∏aniazakres dzia∏aniazakres dzia∏aniazakres dzia∏ania DC

charakterystyka mechanicznacharakterystyka mechanicznacharakterystyka mechanicznacharakterystyka mechanicznacharakterystyka mechaniczna
waga (kg)waga (kg)waga (kg)waga (kg)waga (kg)
termoplastyczna obudowatermoplastyczna obudowatermoplastyczna obudowatermoplastyczna obudowatermoplastyczna obudowa  roz∏àczalna monta˝
stopieƒ ochronystopieƒ ochronystopieƒ ochronystopieƒ ochronystopieƒ ochrony   p∏yta czo∏owa

  obudowa

inneinneinneinneinne
zakres temperaturzakres temperaturzakres temperaturzakres temperaturzakres temperatur robocza
(jak w IEC 755) przechowywania
warunki Êrodowiskowewarunki Êrodowiskowewarunki Êrodowiskowewarunki Êrodowiskowewarunki Êrodowiskowe przystosowanie do warunków tropikalnych

toroidytoroidytoroidytoroidytoroidy
zastosowany toroidzastosowany toroidzastosowany toroidzastosowany toroidzastosowany toroid
po∏àczenie toroid-przekaênikpo∏àczenie toroid-przekaênikpo∏àczenie toroid-przekaênikpo∏àczenie toroid-przekaênikpo∏àczenie toroid-przekaênik

(1) Typ T2 przystosowania do warunków tropikalnych:
■ klimat goràcy, wilgotny: 55 °C, wilgotnoÊç wzgl´dna  95 %, 28 cykli (jak w normie IEC 68-2-30) ;
■ Êrodowisko o du˝ym st´˝eniu rozpylonej soli: 5 % NaCl, 48  godzin, przechowywanie przez
3 miesiàce (jak w normie IEC 68-2-11).
(2) Maksymalna d∏ugoÊç: patrz tablica strona 16.
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04
43

22

04
25

83

wspó∏czynnik
mno˝enia

04
43

20

04
25

85

04
43

21

04
25

87

RH10ARH10ARH10ARH10ARH10A RH10APRH10APRH10APRH10APRH10AP RH320ARH320ARH320ARH320ARH320A RH320APRH320APRH320APRH320APRH320AP RH328ARH328ARH328ARH328ARH328A RH328APRH328APRH328APRH328APRH328AP
cz´stotliwoÊç     - 50/60 Hz - typ TT, IT, TNS

1: 30 mA lub 300 mA 300 mA lub 1 A 32:  30 mA do 250 A, nastawiane przez 2 wybieraki
- - wybierak 1 :      30, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250 mA

wybierak 2 :       x 1:  30 do 250 mA
                          x 10:  300 mA do 2.5 A

                                                                                                       x 100:  3 A do 25 A
                          x 1000:  30 A do 250 A

0 0 0, 50, 90, 140, 250, 350, 500, 1000.
- auto.nast. na po∏ow´ - auto.nast. na po∏ow´ - auto.nast. na po∏ow´

pràdu za∏àczenia pràdu za∏àczenia pràdu za∏àczenia
- 200 ms - 200 ms - 200 ms
elektroniczny + sygnalizacja Êwietlna  + styki
zabezpieczanego obiektu
lokalny i zdalny przez od∏àczenie pomocniczego êród∏a zasilania

                    sygnalizacja Êwietlna                               sygnalizacja Êwietlna                              sygnalizacja Êwietlna sygnalizacja Êwietlna
z blokowaniem z blokowaniem z blokowaniem z blokowaniem
- sygnalizacja Êwietlna - sygnalizacja Êwietlna - sygnalizacja Êwietlna

bez blokowania bez blokowania bez blokowania
2 : 1 standardowy + 1 standardowy 2 : 1 standardowy + 1 standardowy 2 : 1 standardowy + 1 standardowy
1 bezpieczeƒstwa 1 bezpieczeƒstwa 1 bezpieczeƒstwa
blokujàce blokujàce blokujàce lub

nieblokujàce
0 1 bezpieczeƒstwa 0 1 bezpieczeƒstwa 0 1 bezpieczeƒstwa
- nieblokujàce - nieblokujàce - nieblokujàce
3 A 3 A 3 A

5 A 5 A 5 A
0.45 A 0.45 A 0.45 A
0.65 A 0.65 A 0.65 A
2.5 A 2.5 A 2.5 A
10 A 10 A 10 A
4 VA - 4 VA - 4 VA -
5 VA/3 W 5 VA/3 W 5 VA/3 W
– 15 %/+ 10 % – 15 %/+ 10 % – 15 %/+ 10 %
± 20 % - ± 20 % - ± 20 % -

0.4 kg 0.4 kg 0.4 kg
poziomy lub pionowy poziomy lub pionowy poziomy lub pionowy
IP 30 IP 30 IP 30
IP 20 IP 20 IP 20

– 5 °C do  + 55 °C – 5 °C do  + 55 °C – 5 °C do  + 55 °C
– 40 °C do + 70 °C – 40 °C do + 70 °C – 40 °C do + 70 °C
typ T2(1) typ T2(1) typ T2(1)

typ A, OA typ A, OA typ A, OA
przez przewody ekranowane(2) lub toroidy wk∏adane w przekaênik dla TA30 i PA50
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charakterystyka elektrycznacharakterystyka elektrycznacharakterystyka elektrycznacharakterystyka elektrycznacharakterystyka elektryczna
przek∏adniaprzek∏adniaprzek∏adniaprzek∏adniaprzek∏adnia 1/1000 1/1000 1/1000

maksymalny pràdmaksymalny pràdmaksymalny pràdmaksymalny pràdmaksymalny pràd ■ ■ ■
dopuszczalnydopuszczalnydopuszczalnydopuszczalnydopuszczalny:
1 kA ciàg∏y -
2.5 kA/1 s - 30 kA/0.05 s

wagawagawagawagawaga
waga (kg) ∅ 30 0.120 0.120

∅ 50 0.200 0.200
∅ 80 0.420 0.510
∅ 120 0.590 0.690
∅ 200 1.320 1.570
∅ 300 2.230
∅ 46 1.300
∅ 110 3.200

informacje dodatkowe
zakres temperaturzakres temperaturzakres temperaturzakres temperaturzakres temperatur
   przechowywania – 40 °C do + 70°C – 40 °C do + 70°C – 40 °C do + 70°C
   robocza – 5 °C do  + 55 °C – 5 °C do  + 55 °C – 5 °C do  + 55 °C
stopieƒ ochronystopieƒ ochronystopieƒ ochronystopieƒ ochronystopieƒ ochrony IP 20 IP 20 IP 20

Vigirex: funkcje i charaterystyki

ToroidyToroidyToroidyToroidyToroidy

toroidy jednocz´Êciowe,toroidy jednocz´Êciowe,toroidy jednocz´Êciowe,toroidy jednocz´Êciowe,toroidy jednocz´Êciowe, toroidy dwucz´Êciowetoroidy dwucz´Êciowetoroidy dwucz´Êciowetoroidy dwucz´Êciowetoroidy dwucz´Êciowe,  toroidy jednocz´Êciowe toroidy jednocz´Êciowe toroidy jednocz´Êciowe toroidy jednocz´Êciowe toroidy jednocz´Êciowe
typu Atypu Atypu Atypu Atypu A typu OAtypu OAtypu OAtypu OAtypu OA  typu E typu E typu E typu E typu E
dla: dla:  dla:
Vigirex RH10A, RH10AP, H320A, Vigirex RH10A, RH10AP, H320A, Vigirex RH10E, RH240E, RH248E
RH320AP, RH328A, RH328AP RH320AP, RH328A, RH328AP

zastosowaniezastosowaniezastosowaniezastosowaniezastosowanie
■ toroidy jednocz´Êciowe do insta-   ■ toroidy dwucz´Êciowe do instalacji  ■ toroidy jednocz´Êciowe do insta-
lacji nowych i rozbudowywanych.      modernizowanych i rozbudowywanych  lacji nowych i rozbudowywanych.

funkcjefunkcjefunkcjefunkcjefunkcje
■ wykrywa pràd up∏ywowy ■ wykrywa pràd up∏ywowy  ■ wykrywa pràd up∏ywowy
i przesy∏a proporcjonalny sygna∏ i przesy∏a proporcjonalny sygna∏  i przesy∏a proporcjonalny sygna∏
do wspó∏pracujàcego przekaênika. do wspó∏pracujàcego przekaênika.  do wspó∏pracujàcego przekaênika.

instalowanieinstalowanieinstalowanieinstalowanieinstalowanie
■ umieszczony w izolowanej ■ umieszczony w izolowanej  ■ umieszczony w izolowanej
obudowie; obudowie;  obudowie;
■ monta˝, 3 mo˝liwoÊci: ■ montowany na p∏ycie  ■ montowany na p∏ycie
❑ ∅ 30-50 do zatrzaskiwania na lub przewodach.  lub przewodach.
przekaênikach Vigirex,
❑ ∅ 30-50-80 na symetr. szynach;
❑ na p∏ycie i przewodach;
■ przy∏àczanie:
❑ ∅ 30-50 wk∏adane prosto
w przekaênik Vigirex,
❑ ∅ 30 do 200 przez przy∏àcza
dla przewodów min. 0.22 mm2;
❑ ∅ 300 przez przy∏àcza 6.35 mm.

wymiarywymiarywymiarywymiarywymiary
typ A ∅ (mm) typ OA ∅ (mm) typ E ∅ (mm)
TA 30 POA 46 TE30 30 (wszystkie nastawy)
PA 50 GOA 110 PE50 50 (wszystkie nastawy)
IA 80 IE80 80 (nastawa  300 mA)
MA 120 ME120 120 (nastawa   300 mA)
SA 200 SE200 200 (nastawa   300 mA)
GA 300
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Przekaêniki zwarçPrzekaêniki zwarçPrzekaêniki zwarçPrzekaêniki zwarçPrzekaêniki zwarç
doziemnych z oddzielnymidoziemnych z oddzielnymidoziemnych z oddzielnymidoziemnych z oddzielnymidoziemnych z oddzielnymi
toroidamitoroidamitoroidamitoroidamitoroidami

Vigirex

3/ instalowanie3/ instalowanie3/ instalowanie3/ instalowanie3/ instalowanie
i przy∏àczaniei przy∏àczaniei przy∏àczaniei przy∏àczaniei przy∏àczanie

strona

przekaênikiprzekaênikiprzekaênikiprzekaênikiprzekaêniki 14

toroidytoroidytoroidytoroidytoroidy 15

wyposa˝enie dodatkowewyposa˝enie dodatkowewyposa˝enie dodatkowewyposa˝enie dodatkowewyposa˝enie dodatkowe 16
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Vigirex: instalowanie i przy∏àczanie

PrzekaênikiPrzekaênikiPrzekaênikiPrzekaênikiPrzekaêniki

RH10E-RH240E-RH248E

MERLIN GERIN
vigirex
RH240E

test reset

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

8 9

1 2 3 6 7

ut

aa

1 2

t

N
L1
L2
L3

Legenda:
aa: pomocnicze zasilanie
t :  toroid typu A, AO, lub E w zaleênoÊci
od przekaênika
ut:
RH10E, RH240E, RH248E
ut: u˝ywane do kontroli roz∏àcznika
RH10A, RH320A, RH328A
ut1, ut2:     zdalna sygnalizacja lub kontrola
roz∏àcznika
ut1: standarowe styki ∏àczeniowe
ut2: styki bezpieczeƒstwa
RH10AP, RH320AP, RH328AP
ut1: standardowe styki ∏àczeniowe dla
kontroli roz∏àcznika
ut2: styki alarmu bezpieczeƒstwa

MERLIN GERIN
vigirex
RH328A

test

reset

on

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14

RH10A/AP-RH320A/AP-RH328A/AP

7 8

5

ut1aa

1

t

N
L1
L2
L3

6
2

9 10 11 12 13 14

ut2

RH10E-RH240E-RH248E RH10A/AP-RH320A/AP-RH328A/AP
Monta˝ na symetrycznych szynach  IP 20 Monta˝ z wystajàcà p∏ytà czo∏owà IP 30 Monta˝ na p∏ycie monta˝owej IP 20

72

8145

44
60
65,5

73

46

65
73,5

E
18

71
0

73,5
37,5

45

72
57

66

2 Ø4,2 4

81

10,5
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toroidy
typ A typy A i E typ E
φ 30 i 50 φ 80 do 200 φ 30 i 50

B

L
D
C

KF G

E

1
2

3

H

J

Ø Ø5

Ø

F

B

8

C

D

E

5

16

4

29
21

2 Ø4,5

typ ∅ B C D E F
TA30 30 31 60 53 82 50
PA50 52 45 87 66 108 60

H G

E

Ø

B

D

1
2F

J

K

L

C

Ø5

typ A typ OA
φ 300 φ 46 i 110

H
L
Ø

L

H
Ø
B

Ø5

typ ∅ H L B C
POA 46 68 148 57 38

GOA 110 68 224 76 44

typ ∅ H L
GA300 299 29 344

typ ∅ B C D E F G H J K L
TE30 27 60 22 18 75 45 25 18 4 34 28

PE50 50 86 22 18 101 61 41 33 5 50 28

Vigirex

odpornoÊç na przecià˝eniaodpornoÊç na przecià˝eniaodpornoÊç na przecià˝eniaodpornoÊç na przecià˝eniaodpornoÊç na przecià˝enia
w liniiw liniiw liniiw liniiw linii
Przecià˝enia w linii spowodowane
rozruchem silnika lub za∏àczeniem
transformatora mo˝e powodowaç
niepotrzebne wyzwolenie przekaênika.
Mo˝na tego uniknàç stosujàc kilka
Êrodków ostro˝noÊci:
■ montowaç toroidy na prostym odcinku
przewodu;
■ wypoÊrodkowaç przewód w toroidzie;
■ u˝ywaç toroidów o Êrednicy wi´kszej
od obejmowanych przewodów
(2 x Êrednica) - rys.1.
W trudnych warunkach pracy u˝ycie os∏o-
ny ze stali mi´kkiej dooko∏a przewodu w
toroidzie znacznie zwi´ksza odpornoÊç.
Zalecana charakterystyka:
■ folia stalowa o gruboÊci 0.1 mm
zawini´ta kilka razy dooko∏a przewodu w
toroidzie (minimalna gruboÊç 1 mm);
■ wewn´trzna Êrednica toroidu > 1.4 x
zewn´trzna Êrednica wiàzki przewodów
- rys. 2.

toroidy typu A, OA, Etoroidy typu A, OA, Etoroidy typu A, OA, Etoroidy typu A, OA, Etoroidy typu A, OA, E
wspó∏pracujàce z Vigirexwspó∏pracujàce z Vigirexwspó∏pracujàce z Vigirexwspó∏pracujàce z Vigirexwspó∏pracujàce z Vigirex

typ ∅ B C D E F G H J K L
IA80, IE80 80 122 26.5 35 150 80 55 40 126 65 44
MA120, ME120 120 164 26.5 35 190 80 55 40 166 65 44

SA200, SE200 196 256 29 37 274 120 90 60 255 104 46

Lokalizacja toroiduLokalizacja toroiduLokalizacja toroiduLokalizacja toroiduLokalizacja toroidu
■ na wszystkich przewodach(fazowych
i neutralnym) od do∏u wy∏àcznika wspó∏-
pracujàcego z przekaênikiem Vigirex;
■ w sieciach typu TT, je˝eli toroid nie
moêe byç zainstalowany na wyjÊciu
transformatora (szyny lub przewody):
zamontuj toroid na uziemieniu
transformatora.

toroidy A, OA E E
∅ mm 30 do 300 30 i 50      80 do 200
przekaênikiprzekaênikiprzekaênikiprzekaênikiprzekaêniki
RH10E ■ ❑

RH240E ■ ❑

RH248E ■ ❑

RH10A ■

RH320A ■

RH328A ■

RH10AP ■

RH320AP ■

RH328AP ■

E
24

29
4

Vigirex: instalowanie i przy∏àczanie

rysunek 2rysunek 1

Legenda
❑ toroidy te mogà byç tylko u˝ywane z
przekaênikami z zerowym pràdem
za∏àczajàcym  I∆n  ponad 300 mA;
■ nie ma ograniczeƒ na zerowy pràd
za∏àczajàcy.

N 1 2 3 PE
N 1 2 3 PE

PrzekaênikiPrzekaênikiPrzekaênikiPrzekaênikiPrzekaêniki
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Vigirex: instalowanie i przy∏àczanie

Wyposa˝enie dodatkoweWyposa˝enie dodatkoweWyposa˝enie dodatkoweWyposa˝enie dodatkoweWyposa˝enie dodatkowe

obwód toroid-przekaênikobwód toroid-przekaênikobwód toroid-przekaênikobwód toroid-przekaênikobwód toroid-przekaênik
przekrój przewodu max. d∏ugoÊç
    (mm  )                      (m)
     0,22 18
     0,75 60
     1 80
     1,5 125
     2,5 200

■ maksymalna rezystancja po∏àczenia
toroid-przekaênik nie mo˝e przekroczyç
3 ohms;
■ przewody ekranowane: dost´pne z 1 lub
2 przewodami w b´bnie po 20 lub 100 m;
■ przekrój przewodów 0.22 mm2.

Na przewodzie, Na przewodzie, Na przewodzie, Na przewodzie, Na przewodzie, ∅     120 do 300

22222

przyk∏ady monta˝u toroidów typu Aprzyk∏ady monta˝u toroidów typu Aprzyk∏ady monta˝u toroidów typu Aprzyk∏ady monta˝u toroidów typu Aprzyk∏ady monta˝u toroidów typu A
Na przekaênikach Vigirex, Na przekaênikach Vigirex, Na przekaênikach Vigirex, Na przekaênikach Vigirex, Na przekaênikach Vigirex, ∅     30 lub 50 Na szynie, Na szynie, Na szynie, Na szynie, Na szynie, ∅     30 do 80 Na p∏ycie, Na p∏ycie, Na p∏ycie, Na p∏ycie, Na p∏ycie, typ AAAAA lub EEEEE, ∅     30 do 200



17

Vigirex

4/ dodatkowe4/ dodatkowe4/ dodatkowe4/ dodatkowe4/ dodatkowe
informacje techniczneinformacje techniczneinformacje techniczneinformacje techniczneinformacje techniczne

strona

zastosowanie urzàdzeƒ do pomiaruzastosowanie urzàdzeƒ do pomiaruzastosowanie urzàdzeƒ do pomiaruzastosowanie urzàdzeƒ do pomiaruzastosowanie urzàdzeƒ do pomiaru
stanu izolacjistanu izolacjistanu izolacjistanu izolacjistanu izolacji 18

systemy elektrycznesystemy elektrycznesystemy elektrycznesystemy elektrycznesystemy elektryczne 20

u˝yteczne definicjeu˝yteczne definicjeu˝yteczne definicjeu˝yteczne definicjeu˝yteczne definicje 21

Przekaêniki zwarçPrzekaêniki zwarçPrzekaêniki zwarçPrzekaêniki zwarçPrzekaêniki zwarç
doziemnych z oddzielnymidoziemnych z oddzielnymidoziemnych z oddzielnymidoziemnych z oddzielnymidoziemnych z oddzielnymi
toroidamitoroidamitoroidamitoroidamitoroidami
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Vigirex: dodatkowe informacje techniczne

Zastosowanie urzàdzeƒ do pomiaru stanuZastosowanie urzàdzeƒ do pomiaru stanuZastosowanie urzàdzeƒ do pomiaru stanuZastosowanie urzàdzeƒ do pomiaru stanuZastosowanie urzàdzeƒ do pomiaru stanu
izolacji (UPSI)izolacji (UPSI)izolacji (UPSI)izolacji (UPSI)izolacji (UPSI)

U˝ycie urzàdzeƒ do pomiaru stanu izolacji
jest opisane poni˝ej zgodnie z rodzajami
sieci (TT, TN lub IT).
Nale˝y uwzgl´dniç tak˝e ochron´
przeciwpo˝arowà cz´Êci wra˝liwych.
Dla tych cz´Êci urzàdzenie do pomiaru
stanu izolacji o pràdzie za∏àczenia
≤ 300 mA powinno byç zainstalowane na
g∏ównej linii zasilajàcej.

wprowadzeniewprowadzeniewprowadzeniewprowadzeniewprowadzenie

systemy TTsystemy TTsystemy TTsystemy TTsystemy TT cz´Êci przewodzàce dost´pne wzajemnie po∏àczonecz´Êci przewodzàce dost´pne wzajemnie po∏àczonecz´Êci przewodzàce dost´pne wzajemnie po∏àczonecz´Êci przewodzàce dost´pne wzajemnie po∏àczonecz´Êci przewodzàce dost´pne wzajemnie po∏àczone
pod∏àczone do tego samego uziemieniapod∏àczone do tego samego uziemieniapod∏àczone do tego samego uziemieniapod∏àczone do tego samego uziemieniapod∏àczone do tego samego uziemienia

1. Warunki wystarczajàce1. Warunki wystarczajàce1. Warunki wystarczajàce1. Warunki wystarczajàce1. Warunki wystarczajàce
Pojedyncze urzàdzenie na g∏ównej linii
zasilajàcej instalacji jest wystarczajàce do
zapewnienia ochrony od pora˝eƒ.
Jego pràd za∏àczenia jest dobrany przy
uwzgl´dnieniu rezystancji uziemienia.

2. Warunki niewystarczajàce2. Warunki niewystarczajàce2. Warunki niewystarczajàce2. Warunki niewystarczajàce2. Warunki niewystarczajàce
Przypadek ten wyst´puje w szczególnoÊci
w instalacjach o wielu odp∏ywach.
Instalacje tego typu posiadajà:
■ jedno UPSI na grup´ urzàdzeƒ o po∏à-
czonych cz´Êciach przewodzàcych
dost´pnych ;
■ jedno UPSI na g∏ównym zasilaniu insta-
lacji, chyba ˝e wy∏àcznik g∏ówny i wy∏à-
cznik linii sà w tej samej rozdzielnicy lub
w rozdzielnicy bezpoÊrednio po niej (lub
pod∏àczonej po∏àczeniem klasy II ).

SelektywnoÊç poziomaSelektywnoÊç poziomaSelektywnoÊç poziomaSelektywnoÊç poziomaSelektywnoÊç pozioma

Technika ta sk∏ada si´ z przekazywania
pràdu za∏àczenia zabezpieczenia od góry
instalacji do kolejnych odbiorów: z tego
powodu zasilanie jest od∏àczane tylko od
uszkodzonego obwodu. Nie jest to
mo˝liwe w przypadku gdy wy∏àcznik
g∏ówny i wy∏àczniki odbiorów sà w tej
samej rozdzielnicy lub w rozdzielnicy
usytuowanej bezpoÊrednio po niej (lub
pod∏àczonej po∏àczeniem klasy II ).

SelektywnoÊç pionowaSelektywnoÊç pionowaSelektywnoÊç pionowaSelektywnoÊç pionowaSelektywnoÊç pionowa
Pod∏àczone od do∏u wy∏àcznika g∏ównego
wy∏àczniki lini odbiorczych sà wyposa˝o-
ne w UPSI. W takim przypadku zasilanie
jest odcinane tylko od uszkodzonego
odbioru w przypadku, gdy spe∏nione sà
poni˝sze warunki:
I∆nA > 2 x I∆nB,
T no A > T brk B,
I∆nA i I∆nB sà pràdami za∏àczenia UPSI
A i B,
T no A = czas wy∏àczenia A,
T brk B = ca∏kowity czas wy∏àczenia B
(∏àcznie z czasem potrzebnym urzàdzeniu
roz∏àczajàcemu).
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RB RA

RCD

HV/LV

RCD

RB RA2

RCD

RA1

RCD

HV/LV

RB RA

RCDRCD

RCD

A
RCD

B
UPSI

UPSI

UPSIUPSI

UPSIUPSI

UPSI

UPSI

WN/NN

WN/NN

WN/NN
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cz´Êci przewodzàce dost´pne wzajemnie po∏àczonecz´Êci przewodzàce dost´pne wzajemnie po∏àczonecz´Êci przewodzàce dost´pne wzajemnie po∏àczonecz´Êci przewodzàce dost´pne wzajemnie po∏àczonecz´Êci przewodzàce dost´pne wzajemnie po∏àczone
i pod∏àczone do tego samego uziemienia, ∏àczàce si´i pod∏àczone do tego samego uziemienia, ∏àczàce si´i pod∏àczone do tego samego uziemienia, ∏àczàce si´i pod∏àczone do tego samego uziemienia, ∏àczàce si´i pod∏àczone do tego samego uziemienia, ∏àczàce si´
z uziemieniem podstacjiz uziemieniem podstacjiz uziemieniem podstacjiz uziemieniem podstacjiz uziemieniem podstacji

systemy IT

1. Warunki niewystarczajàce1. Warunki niewystarczajàce1. Warunki niewystarczajàce1. Warunki niewystarczajàce1. Warunki niewystarczajàce
■ uziemienie podstacji niepod∏àczone do
cz´Êci przewodzàcych dost´pnych :
umieÊç UPSI na górze instalacji;
■ cz´Êci przewodzàce dost´pne nie sà
wzajemnie po∏àczone:
umieÊç UPSI w ka˝dej grupie cz´Êci
przewodzàcych dost´pnych. Dla uzupe∏-
nienia umieÊç UPSI na górze instalacji,
chyba ˝e wy∏àcznik g∏ówny i wy∏àcznik linii
sà w tej samej rozdzielnicy lub
w rozdzielnicy bezpoÊrednio po niej (lub
pod∏àczonej po∏àczeniem klasy II ).

Uwaga:Uwaga:Uwaga:Uwaga:Uwaga: CIM jest urzàdzeniem
nadzorujàcym izolacj´.

2. Warunki wystarczajàce2. Warunki wystarczajàce2. Warunki wystarczajàce2. Warunki wystarczajàce2. Warunki wystarczajàce
Ochrona przed pora˝eniem w przypadku
podwójnego zwarcia jest zapewniana
przez zabezpieczenie przecià˝eniowe.
Urzàdzenia do pomiaru stanu izolacji
muszà byç u˝yte w przypadkach:
■ zasilania przewodami o nadmiernych
d∏ugoÊciach;
■ w wyposa˝eniu przenoÊnych obwodów
zasilajàcych (takich jak wtyczki);
■ w obwodach, gdzie istnieje ryzyko
przerwania przewodu ochronnego.

Zabezpieczenie przed pora˝eniem jest
zapewnione przez zabezpieczenie prze-
cià˝eniowe. Urzàdzenia do pomiaru stanu
izolacji muszà byç u˝yte w nast´pujàcych
przypadkach :
■ zasilania przewodami o nadmiernych
d∏ugoÊciach;
■ w wyposa˝eniu przenoÊnych obwodów
zasilajàcych (takich jak obwody wtykowe);
■ w obwodach, gdzie istnieje ryzyko
przerwania przewodu ochronnego.

systemy TN L1
L2
L3
N
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RCD

TNC system TNS system
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PE
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UPSI UPSI
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Je˝eli pojawi si´ drugie zwarcie nim
pierwsze zostanie wy∏àczone, pojawia si´
zwarcie mi´dzy fazami (lub mi´dzy fazà
a zerem) w nast´pujàcej kolejnoÊci:
■ cz´Êci przewodzàce dost´pne dostajà
si´ pod wysokie napi´cie;
■ pràd zak∏óceniowy jest równy pràdowi
zwarcia.
Wyzwalanie konieczne.Wyzwalanie konieczne.Wyzwalanie konieczne.Wyzwalanie konieczne.Wyzwalanie konieczne.
Poczàtkowe napi´cie na szynach zasila-
jàcych dwa odbiory musi byç przewidzia-
ne na 80 % znamionowego napi´cia
fazowego.
Jako ˝e impedancja p´tli jest 99 m 
(pomijajàc reaktancje), pràd zak∏óceniowy
wynosi 3070 A (380 x 0.8/0.099).
Napi´cie dotyku Uc jest równe po∏owie
napi´cia poczàtkowego, tj.:
0.8 x 380/2 = 152 V.

Uszkodzenie izolacji powoduje zwarcie
mi´dzy fazà a przewodem neutralnym.
Pràd zwarciowy jest du˝y. Cz´Êci
przewodzàce dost´pne sà na niebezpie-
cznym napi´ciu.

Wyzwalanie konieczne.Wyzwalanie konieczne.Wyzwalanie konieczne.Wyzwalanie konieczne.Wyzwalanie konieczne.
Napi´cie poczàtkowe uszkodzonego
urzàdzenia musi byç przewidziane na
80% znamionowego napi´cia fazowego.
Napi´cie dotykowe Uc jest równe po∏owie
0.8 x 220 V, tj. 88 V.

Vigirex: dodatkowe informacje techniczne

Systemy elektryczneSystemy elektryczneSystemy elektryczneSystemy elektryczneSystemy elektryczne

konsekwencje uszkodzeniakonsekwencje uszkodzeniakonsekwencje uszkodzeniakonsekwencje uszkodzeniakonsekwencje uszkodzenia
izolacjiizolacjiizolacjiizolacjiizolacji

Przypomnienie
Uszkodzenie izolacji nast´puje w przypa-
dku, gdy przewód - fazowy lub neutralny-
zewrze si´ z cz´Êcià przewodzàcà
dost´pna (np.obudowa silnika).

KonsekwencjeKonsekwencjeKonsekwencjeKonsekwencjeKonsekwencje
Konsekwencje zale˝à od rodzaju systemuKonsekwencje zale˝à od rodzaju systemuKonsekwencje zale˝à od rodzaju systemuKonsekwencje zale˝à od rodzaju systemuKonsekwencje zale˝à od rodzaju systemu
(TT, IT lub TN) u˝ytego w instalacji lub jej(TT, IT lub TN) u˝ytego w instalacji lub jej(TT, IT lub TN) u˝ytego w instalacji lub jej(TT, IT lub TN) u˝ytego w instalacji lub jej(TT, IT lub TN) u˝ytego w instalacji lub jej
cz´Êci. cz´Êci. cz´Êci. cz´Êci. cz´Êci. Uszkodzenia powodujà zagro˝enieUszkodzenia powodujà zagro˝enieUszkodzenia powodujà zagro˝enieUszkodzenia powodujà zagro˝enieUszkodzenia powodujà zagro˝enie
dla ˝ycia i w∏aÊciwoÊci instalacji.dla ˝ycia i w∏aÊciwoÊci instalacji.dla ˝ycia i w∏aÊciwoÊci instalacji.dla ˝ycia i w∏aÊciwoÊci instalacji.dla ˝ycia i w∏aÊciwoÊci instalacji.

systemy TT Uszkodzenie izolacji pomi´dzy fazà a
uziemionà obudowà powoduje przep∏yw
pràdu, który jest ograniczony praktycznie
tylko przez rezystancje Rn i RA. Napi´cie
niebezpieczne wyst´puje na cz´Êciach
dost´pnych. Pràd zwarcia jest rz´du kilku
amperów.

Wyzwalanie konieczne.Wyzwalanie konieczne.Wyzwalanie konieczne.Wyzwalanie konieczne.Wyzwalanie konieczne.
W przyk∏adzie na przeciwko,przyj´to nas-
t´pjàce wartoÊci dla RA i Rn. RA = 20 ;
Rn = 10 . .Pràd zwarciowy jest 7.3 A,
 napi´cie Ud na cz´Êciach przewodzàcych
dost´pnych jest 147 V.

Pràd zak∏óceniowy zale˝y od impedancji
izolacji (Zct) instalacji podczas normalne-
go dzia∏ania. Jako ˝e impedancja ta jest
du˝a, pràd zwarciowy jest relatywnie
ma∏y. W zwiàzku z tym niskie jest tak˝e
napi´cie na cz´Êciach przewodzàcych
dost´pnych.
Wyzwalanie niekonieczne.Wyzwalanie niekonieczne.Wyzwalanie niekonieczne.Wyzwalanie niekonieczne.Wyzwalanie niekonieczne.
Zak∏ócenie musi byç zarejestrowane,
zlokalizowane i wyeliminowane.
W przyk∏adzie, z Zct = 3500 
(warunek: 1 km instalacji),
pràd zwarcia jest 62 mA (220 V/3500  ).
Napi´cie dotyku Uc pomi´dzy dwoma
jednoczeÊnie dost´pnymi cz´Êciami
dost´pnymi  zale˝y od rezystancji RAB
∏àczàcej punkty AB.
W ekstremalnych warunkach, gdy
RAB = 2 , Uc = 2 x 0.062 = 0.124 V.

systemy IT

systemy TN
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U˝yteczne definicjeU˝yteczne definicjeU˝yteczne definicjeU˝yteczne definicjeU˝yteczne definicje

Poni˝sze definicje wprowadzone sà tylko
w celach praktycznych. Nie muszà byç
wyczerpujàce ani czysto teoretyczne.

Przewód ochronny PEPrzewód ochronny PEPrzewód ochronny PEPrzewód ochronny PEPrzewód ochronny PE
Przewód u˝ywany do ochrony przed
dotykiem poÊrednim przez po∏àczenie
cz´Êci przewodzàcej dost´pnej z:
■ drugà cz´Êcià przewodzàcà dost´pnà;
■ obcymi cz´Êciami przewodzàcymi;
■ uziomem lub cz´Êciami uziemionymi.
W aparaturze ∏àczeniowej stosowanie jest
zabronione .

Pràd zerowyPràd zerowyPràd zerowyPràd zerowyPràd zerowy
Âredni kwadratowy wektor sumy pràdów
p∏ynàcych przez wszyskie przewody. Jest
równy zero, gdy nie ma uszkodzenia
izolacji. W przypadku uszkodzenia izolacji
zerowy pràd jest pràdem up∏ywowym
wracajàcym do êród∏a przez ziemi´
i przewód ochronny.
WartoÊci I∆n, patrz: zerowy pràd
za∏àczenia.

Urzàdzenie pomiaru stanu izolacji (UPSI)Urzàdzenie pomiaru stanu izolacji (UPSI)Urzàdzenie pomiaru stanu izolacji (UPSI)Urzàdzenie pomiaru stanu izolacji (UPSI)Urzàdzenie pomiaru stanu izolacji (UPSI)
Urzàdzenie otwierajàce wspó∏pracujàcy
roz∏àcznik, gdy wykryje pràd zerowy
powy˝ej zerowego pràdu za∏àczenia I∆n
(patrz pràd zerowy).

Zerowy pràd za∏àczenia (I∆n)Zerowy pràd za∏àczenia (I∆n)Zerowy pràd za∏àczenia (I∆n)Zerowy pràd za∏àczenia (I∆n)Zerowy pràd za∏àczenia (I∆n)
Poziom pràdu zerowego powodujàcego
zadzia∏anie urzàdzenia pomiaru stanu
izolacji.

Napi´cieNapi´cieNapi´cieNapi´cieNapi´cie
Preferowane okreÊlenie: napi´cie
znamionowe. Napi´cie pomocnicze Ue
systemu jest napi´ciem, które wraz z
pràdem znamionowym okreÊla obcià˝enie
systemu. Dla systemów trójfazowych jest
to napi´cie mi´dzy fazami.

Przeciwpora˝eniowe urzàdzenie ochronnePrzeciwpora˝eniowe urzàdzenie ochronnePrzeciwpora˝eniowe urzàdzenie ochronnePrzeciwpora˝eniowe urzàdzenie ochronnePrzeciwpora˝eniowe urzàdzenie ochronne
Urzàdzenie to musi automatycznie
od∏àczyç od êród∏a ka˝dà cz´Êç, w której
uszkodzenie instalacji powoduje zagro˝e-
nie dla ˝ycia.
W zale˝noÊci od systemu uziemieƒ, urzà-
dzenie to jest urzàdzeniem pomiaru stanu
izolacji (z czarakterystycznym I∆n,
zerowym pràdem za∏àczenia, ca∏kowitym
czasem wy∏àczenia) lub przecià˝eniowym
(bezpiecznik lub wy∏àcznik).

Czas wy∏àczeniaCzas wy∏àczeniaCzas wy∏àczeniaCzas wy∏àczeniaCzas wy∏àczenia
Ca∏kowity czas od wykrycia uszkodzenia
do przerwania ∏uku.
Czas zw∏okiCzas zw∏okiCzas zw∏okiCzas zw∏okiCzas zw∏oki
Czas opóênienia zadzia∏ania urzadzenia.
Czas zw∏oki wy∏àcznika górnego pozwala
na zachowanie selektywnoÊci z dolnym
wy∏àcznikiem.

Napi´cie dotykuNapi´cie dotykuNapi´cie dotykuNapi´cie dotykuNapi´cie dotyku
Napi´cie mi´dzy cz´Êciami jednoczeÊnie
dost´pnymi w przypadku uszkodzenia.

UcUcUcUcUc ===== f(t) krzywa bezpieczeƒstwaf(t) krzywa bezpieczeƒstwaf(t) krzywa bezpieczeƒstwaf(t) krzywa bezpieczeƒstwaf(t) krzywa bezpieczeƒstwa
Uc = f(t) jest maksymalnym napi´ciem
wytrzymywanym przez cz∏owieka w
danym czasie w okeÊlonych warunkach
Êrodowiskowych.

Dotyk bezpoÊredniDotyk bezpoÊredniDotyk bezpoÊredniDotyk bezpoÊredniDotyk bezpoÊredni
Kontakt ludzi z cz´Êciami b´dàcymi
normalnie pod napi´ciem.

SelektywnoÊçSelektywnoÊçSelektywnoÊçSelektywnoÊçSelektywnoÊç
Koordynacja dzia∏ania zabezpieczeƒ, aby
w przypadku uszkodzenia zadzia∏a∏o tylko
urzàdzenie dok∏adnie nad zwarciem.

Izolacja podwójnaIzolacja podwójnaIzolacja podwójnaIzolacja podwójnaIzolacja podwójna
Izolacja zawierajàca:
■ podstawowà izolacj´  wymaganà do
ochrony przed dotykiem bezpoÊrednim,
■ izolacj´ dodatkowà wymaganà do
ochrony przed dotykiem poÊrednim w
przypadku, gdy nastàpi uszkodzenie
izolacji podstawowej.

Cz´Êç przewodzàca dost´pnaCz´Êç przewodzàca dost´pnaCz´Êç przewodzàca dost´pnaCz´Êç przewodzàca dost´pnaCz´Êç przewodzàca dost´pna
Ka˝da metalowa cz´Êç wyposa˝enia
elektrycznego nie b´dàca pod napi´ciem,
na której w przypadku uszkodzenia mo˝e
pojawiç si´ napi´cie.

Uszkodzenie Uszkodzenie Uszkodzenie Uszkodzenie Uszkodzenie (elektryczne)
Awaryjne po∏àczenie pomi´dzy dwoma
punktami o ró˝nych potencja∏ach, tak jak
w przypadku uszkodzenia izolacji. Uszko-
dzenie mo˝e byç metaliczne lub przez
pewnà impedancj´. Uszkodzenie meta-
liczne przewodów pod napi´ciem  powo-
duje zwarcie. Rozró˝nia si´ uszkodzenia:
faza-cz´Êç przew. dost´pna, faza-ziemia,
faza-faza, faza-zero, zero-cz´Êç przew.
dost´pna, zero-ziemia.

Napi´cie zwarciaNapi´cie zwarciaNapi´cie zwarciaNapi´cie zwarciaNapi´cie zwarcia
Napi´cie w przypadku uszkodzenia izola-
cji, pomi´dzy cz´Êcià przewodzàcà dost´-
pnà w odniesieniu do uziemienia, tj.punktu
którego napi´cie nie zmienia si´ po poja-
wieniu si´ napi´cia na cz´Êci przewodzà-
cej dost´pnej.

Dotyk poÊredniDotyk poÊredniDotyk poÊredniDotyk poÊredniDotyk poÊredni
Kontakt ludzi z cz´Êciami przewodzàcymi
dost´pnymi awaryjnie znajdujàcymi si´
pod napi´ciem po uszkodzeniu izolacji.

Napi´cie izolacjiNapi´cie izolacjiNapi´cie izolacjiNapi´cie izolacjiNapi´cie izolacji
Preferowane okreÊlenie: znamionowe
napi´cie izolacji. Znamionowe napi´cie
izolacji jest jej napi´ciem charakterysty-
cznym w odniesieniu do testu dielektrycz-
nego, przerwy izolacyjnej i up∏ywnoÊci.

Przewód pod napi´ciemPrzewód pod napi´ciemPrzewód pod napi´ciemPrzewód pod napi´ciemPrzewód pod napi´ciem
Przewód u˝ywany do przesy∏ania energi
elektrycznej (∏àcznie z przewodem
neutralnym).

Przewód PENPrzewód PENPrzewód PENPrzewód PENPrzewód PEN
W sieciach typu TNC  wyst´puje jako
przewód neutralny i ochronny w jednym
(przekrój ≥10 mm2).
W aparaturze ∏àczeniowej stosowanie jest
zabronione.
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Przekaêniki zwarçPrzekaêniki zwarçPrzekaêniki zwarçPrzekaêniki zwarçPrzekaêniki zwarç
doziemnych z oddzielnymidoziemnych z oddzielnymidoziemnych z oddzielnymidoziemnych z oddzielnymidoziemnych z oddzielnymi
toroidamitoroidamitoroidamitoroidamitoroidami

VigirexVigirexVigirexVigirexVigirex

5/ numery katalogowe5/ numery katalogowe5/ numery katalogowe5/ numery katalogowe5/ numery katalogowe
strona

przekaênikiprzekaênikiprzekaênikiprzekaênikiprzekaêniki 24

akcesoria i toroidyakcesoria i toroidyakcesoria i toroidyakcesoria i toroidyakcesoria i toroidy 26
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ochrona przed dotykiem bezpoÊrednim i poÊrednim+ ppo˝.
sieç BT 50/60 Hz
czu∏oÊç 0.03 lub 0.3 A
zw∏oka czasowa 0 s
jednofazowe zasilanie pomocnicze (V) i∆n = 30 mA i ∆n = 300 mA
48 V AC 50/60 Hz
48 do 120 V DC
115 do 127 V AC 50/60 Hz
230 V AC 50/60 Hz
400 V AC 50/60 Hz

ochrona przed dotykiem bezpoÊrednim i poÊrednim+ ppo˝.
sieç BT 50/60 Hz
czu∏oÊç 0.03 do 25 A
zw∏oka czasowa 0 s
jednofazowe zasilanie pomocnicze (V)
48 V AC 50/60 Hz
48 do 120 V DC
115 do 127 V AC 50/60 Hz
230 V AC 50/60 Hz
400 V AC 50/60 Hz

ochrona przed dotykiem bezpoÊrednim i poÊrednim + ppo˝.+ silniki
sieç BT 50/60 Hz
czu∏oÊç 0.03 do 25 A
zw∏oka czasowa 0 do 1 s
jednofazowe zasilanie pomocnicze (V)
48 V AC 50/60 Hz
48 do 120 V DC
115 do 127 V AC 50/60 Hz
230 V AC 50/60 Hz
400 V AC 50/60 Hz

ochrona przed dotykiem bezpoÊrednim i poÊrednim + ppo˝.
sieç BT 50/60/400 Hz
czu∏oÊç 0.03 do 0.3 A
zw∏oka czasowa 0 s
jednofazowe zasilanie pomocnicze (V) i∆n = 30 mA i ∆n = 300 mA
48 V AC 50/60 Hz
48 do 120 V DC
115 do 127 V AC 50/60 Hz
230 V AC 50/60 Hz
400 V AC 50/60 Hz
440 do 480 V AC 50/60 Hz

ochrona przed dotykiem bezpoÊrednim i poÊrednim + ppo˝.+uziemienie
sieç BT 50/60/400 Hz
czu∏oÊç 0.03 do 250 A
zw∏oka czasowa 0 s
jednofazowe zasilanie pomocnicze (V)
48 V AC 50/60 Hz
48 do 120 V DC
115 do 127 V AC 50/60 Hz
230 V AC 50/60 Hz
400 V AC 50/60 Hz
440 do 480 V AC 50/60 Hz

 .

 .
.
.

.

.

.

.

.

Vigirex: numery katalogowe

Przekaêniki zwarç doziemnych z osobnymi toroidamiPrzekaêniki zwarç doziemnych z osobnymi toroidamiPrzekaêniki zwarç doziemnych z osobnymi toroidamiPrzekaêniki zwarç doziemnych z osobnymi toroidamiPrzekaêniki zwarç doziemnych z osobnymi toroidami

przekaênik RH10Eprzekaênik RH10Eprzekaênik RH10Eprzekaênik RH10Eprzekaênik RH10E

✭✥✲✬✩✮ ✧✥✲✩✮
vigirex
RH10E

50622

✑✔✑✔✑✓✑✓✑✒✑✒✑✑✑✑✑✐✑✐✙✙

test

✑✑ ✒✒ ✓✓ ✔✔ ✕✕ ✖✖ ✗✗

✘✘

reset

300mA

inst.  .

 .
.
.

.

.

.

.

 .

.

.

.

 .

.

.

.

 .

 .
.
.
 .

✭✥✲✬✩✮ ✧✥✲✩✮
vigirex
RH248E

50632

✑✔✑✔✑✓✑✓✑✒✑✒✑✑✑✑✑✐✑✐✙✙

test

✑✑ ✒✒ ✓✓ ✔✔ ✕✕ ✖✖ ✗✗

✘✘

reset

30

50

75

100 125

150

200

250x1

x10 x100

mA

✭✥✲✬✩✮ ✧✥✲✩✮
vigirex
RH248E

50632

✑✔✑✔✑✓✑✓✑✒✑✒✑✑✑✑✑✐✑✐✙✙

test

✑✑ ✒✒ ✓✓ ✔✔ ✕✕ ✖✖ ✗✗

✘✘

reset

inst.

50

90

140 250

350

500

1000

mS
30

50

75

100 125

150

200

250x1

x10 x100

mA

test

reset

✗ ✘ ✙ ✑✐✑✑ ✑✒✑✓ ✑✔✗ ✘ ✙ ✑✐✑✑ ✑✒✑✓ ✑✔

✑✑ ✒ ✓ ✔ ✕ ✖✒ ✓ ✔ ✕ ✖

on

✭✥✲✬✩✮ ✧✥✲✩✮
vigirex

RH10A

50637

test

reset

✗ ✘ ✙ ✑✐✑✑ ✑✒✑✓ ✑✔✗ ✘ ✙ ✑✐✑✑ ✑✒✑✓ ✑✔

✑✑ ✒ ✓ ✔ ✕ ✖✒ ✓ ✔ ✕ ✖

on

✭✥✲✬✩✮ ✧✥✲✩✮
vigirex

RH328A

50652

A
0,1

0,03

0,2

0,125

0,25

0,05

0,075 0,15

x1

x0,1

x10

x100

reset

0,1

0,03

0,2

0,125

0,25

0,05

0,075 0,15

x1

x0,1

x10

x100

przekaênik RH248Eprzekaênik RH248Eprzekaênik RH248Eprzekaênik RH248Eprzekaênik RH248E

przekaênik RH10Aprzekaênik RH10Aprzekaênik RH10Aprzekaênik RH10Aprzekaênik RH10A

przekaênik RH320Aprzekaênik RH320Aprzekaênik RH320Aprzekaênik RH320Aprzekaênik RH320A

przekaênik RH240Eprzekaênik RH240Eprzekaênik RH240Eprzekaênik RH240Eprzekaênik RH240E

50450

50449
50451
50621

50733

50732
50734
50638
50639

50453

50452
50454
50623

50456

50455
50457
50628

50459

50458
50460
50633

50736

50735
50737
50641
50642

50739

50738
50740
50647
50648
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test

reset

✗ ✘ ✙ ✑✐✑✑ ✑✒✑✓ ✑✔✗ ✘ ✙ ✑✐✑✑ ✑✒✑✓ ✑✔

✑✑ ✒ ✓ ✔ ✕ ✖✒ ✓ ✔ ✕ ✖

on

140

inst.

500

250

1s

50

90 350

mS

✭✥✲✬✩✮ ✧✥✲✩✮
vigirex

RH328A

50652

A
0,1

0,03

0,2

0,125

0,25

0,05

0,075 0,15

x1

x0,1

x10

x100

50746

50745
50747
50657
50658
50659

50666
50667
50668

50672
50673
50674
50675

50683
50684
50685
50686

ochrona przed dotykiem bezpoÊrednim i poÊrednim + ppo˝. + uziemienie + silniki
sieç BT 50/60/400 Hz
czu∏oÊç 0.03 do 250 A
zw∏oka czasowa 0 do 1 s
jednofazowe zasilanie pomocnicze (V) standardowy przeka-standardowy przeka-standardowy przeka-standardowy przeka-standardowy przeka- standardowy przeka-standardowy przeka-standardowy przeka-standardowy przeka-standardowy przeka-

ênik blokujàcy + prze-ênik blokujàcy + prze-ênik blokujàcy + prze-ênik blokujàcy + prze-ênik blokujàcy + prze- ênik nieblokujàcy +ênik nieblokujàcy +ênik nieblokujàcy +ênik nieblokujàcy +ênik nieblokujàcy +
kaênik blokujàcy zkaênik blokujàcy zkaênik blokujàcy zkaênik blokujàcy zkaênik blokujàcy z przekaênik nieblok. zprzekaênik nieblok. zprzekaênik nieblok. zprzekaênik nieblok. zprzekaênik nieblok. z
f. niezawodnoÊciowàf. niezawodnoÊciowàf. niezawodnoÊciowàf. niezawodnoÊciowàf. niezawodnoÊciowà f. niezawodnoÊciowàf. niezawodnoÊciowàf. niezawodnoÊciowàf. niezawodnoÊciowàf. niezawodnoÊciowà

12 V DC
24 V DC
48 V AC 50/60 Hz
48 do 120 V DC
115 do 127 V AC 50/60 Hz
230 V AC 50/60 Hz
400 V AC 50/60 Hz
440 do 480 V AC 50/60 Hz
500 do 525 V AC 50/60 Hz

ochrona przed dotykiem bezpoÊrednim i poÊrednim + ppo˝.
sieç BT 50/60/400 Hz
czu∏oÊç 0.3 lub 1 A + ostrze˝enie
zw∏oka czasowa 0 s
jednofazowe zasilanie pomocnicze (V) i∆n = 300 mA i ∆n = 1 A
230 V AC 50/60 Hz
400 V AC 50/60 Hz
440 do 480 V AC 50/60 Hz

ochrona przed dotykiem bezpoÊrednim i poÊrednim + ppo˝.+ uziemienie
sieç BT 50/60/400 Hz
czu∏oÊç 0.03 do 250 A + ostrze˝enie
zw∏oka czasowa 0 s
jednofazowe zasilanie pomocnicze(V)
230 V AC 50/60 Hz
400 V AC 50/60 Hz
440 do 480 V AC 50/60 Hz
500 do 525 V AC 50/60 Hz

ochrona przed dotykiem bezpoÊrednim i poÊrednim + ppo˝.+ uziemienie+ silniki
sieç BT 50/60/400 Hz
czu∏oÊç 0.03 do 250 A + ostrze˝enie
zw∏oka czasowa 0 do 1 s
jendofazowe zasilanie pomocnicze (V) przekaênikprzekaênikprzekaênikprzekaênikprzekaênik przekaênikprzekaênikprzekaênikprzekaênikprzekaênik

blokujàcyblokujàcyblokujàcyblokujàcyblokujàcy nieblokujàcynieblokujàcynieblokujàcynieblokujàcynieblokujàcy
230 V AC 50/60 Hz
400 V AC 50/60 Hz
440 do 480 V AC 50/60 Hz
500 do 525 V AC 50/60 Hz

 .
 .
.

 .
 .
 .
.
.

.

.

.

.

.

.

.

przekaênik RH328Aprzekaênik RH328Aprzekaênik RH328Aprzekaênik RH328Aprzekaênik RH328A

 .

 .
 .
 .
.
.

 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

test

reset

✗ ✘ ✙ ✑✐✑✑ ✑✒✑✓ ✑✔✗ ✘ ✙ ✑✐✑✑ ✑✒✑✓ ✑✔

✑✑ ✒ ✓ ✔ ✕ ✖✒ ✓ ✔ ✕ ✖

on

✭✥✲✬✩✮ ✧✥✲✩✮
vigirex

RH10A

50637

przekaênik RH10APprzekaênik RH10APprzekaênik RH10APprzekaênik RH10APprzekaênik RH10AP

test

reset

✗ ✘ ✙ ✑✐✑✑ ✑✒✑✓ ✑✔✗ ✘ ✙ ✑✐✑✑ ✑✒✑✓ ✑✔

✑✑ ✒ ✓ ✔ ✕ ✖✒ ✓ ✔ ✕ ✖

on

✭✥✲✬✩✮ ✧✥✲✩✮
vigirex

RH328A

50652

A
0,1

0,03

0,2

0,125

0,25

0,05

0,075 0,15

x1

x0,1

x10

x100

reset

0,1

0,03

0,2

0,125

0,25

0,05

0,075 0,15

x1

x0,1

x10

x100

przekaênik RH320APprzekaênik RH320APprzekaênik RH320APprzekaênik RH320APprzekaênik RH320AP

test

reset

✗ ✘ ✙ ✑✐✑✑ ✑✒✑✓ ✑✔✗ ✘ ✙ ✑✐✑✑ ✑✒✑✓ ✑✔

✑✑ ✒ ✓ ✔ ✕ ✖✒ ✓ ✔ ✕ ✖

on

140

inst.

500

250

1s

50

90 350

mS

✭✥✲✬✩✮ ✧✥✲✩✮
vigirex

RH328A

50652

A
0,1

0,03

0,2

0,125

0,25

0,05

0,075 0,15

x1

x0,1

x10

x100

przekaênik RH328APprzekaênik RH328APprzekaênik RH328APprzekaênik RH328APprzekaênik RH328AP

50661
50662
50743

50742
50744
50653
50654
50655

50663
50664
50665

50679
50680
50681
50682
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50137
50136

50437
50438
50439
50440
50441
50442

50485
50486

50430
50431
50432
50433
50434

kabel ekranowany kabel ekranowany kabel ekranowany kabel ekranowany kabel ekranowany (kabel 0.22 mm2)
1 przewód 2 przewody

20 m
100 m

toroid jednocz´Êciowy, typ Atoroid jednocz´Êciowy, typ Atoroid jednocz´Êciowy, typ Atoroid jednocz´Êciowy, typ Atoroid jednocz´Êciowy, typ A
typ Ø (mm)
TA 30
PA 50
IA 80
MA 120
SA 200
GA 300

toroid dwucz´Êciowy, typ OAtoroid dwucz´Êciowy, typ OAtoroid dwucz´Êciowy, typ OAtoroid dwucz´Êciowy, typ OAtoroid dwucz´Êciowy, typ OA
typ Ø (mm)
POA 46
GOA 110

toroid jednocz´Êciowy, typ Etoroid jednocz´Êciowy, typ Etoroid jednocz´Êciowy, typ Etoroid jednocz´Êciowy, typ Etoroid jednocz´Êciowy, typ E
typ Ø (mm)
TE30 30
PE50 50
IE80 80
ME120 120
SE200 200

Vigirex: numery katalogowe

Przekaêniki zwarç doziemnych z osobnymi toroidamiPrzekaêniki zwarç doziemnych z osobnymi toroidamiPrzekaêniki zwarç doziemnych z osobnymi toroidamiPrzekaêniki zwarç doziemnych z osobnymi toroidamiPrzekaêniki zwarç doziemnych z osobnymi toroidami

wyposa˝enie i toroidywyposa˝enie i toroidywyposa˝enie i toroidywyposa˝enie i toroidywyposa˝enie i toroidy

po∏àczenie toroidpo∏àczenie toroidpo∏àczenie toroidpo∏àczenie toroidpo∏àczenie toroid
-przekaênik-przekaênik-przekaênik-przekaênik-przekaênik

toroidy dla RH10A/AP -toroidy dla RH10A/AP -toroidy dla RH10A/AP -toroidy dla RH10A/AP -toroidy dla RH10A/AP -
RH320A/AP - RH328A/APRH320A/AP - RH328A/APRH320A/AP - RH328A/APRH320A/AP - RH328A/APRH320A/AP - RH328A/AP

50157
50158

 .
 .

toroidy dla RH10E -toroidy dla RH10E -toroidy dla RH10E -toroidy dla RH10E -toroidy dla RH10E -
RH240E - RH248ERH240E - RH248ERH240E - RH248ERH240E - RH248ERH240E - RH248E

 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
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