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Rozdział 1: Wprowadzenie
Cel

Instrukcja ta ma za zadanie przedstawienie zasad instalacji, pracy 
oraz konserwacji wyłączników powietrznych niskiego napięcia 
IZMX16 oraz kaset dla jednostek wysuwnych. Zawiera podstawowe 
wymiary niezbędne do montażu wyłącznika i kasety.

jeżeli zawarte informacje nie są wystarczające, należy odnieść się 
do dokładniejszych dokumentacji:
1. Instrukcji wyzwalaczy elektronicznych.
2. Dokumentacji techniczno-rozruchowej dla poszczególnych 

akcesoriów.
3. Odwiedź www.moeller.net/de/support.

Bezpieczeństwo

Podczas instalacji, użytkowania oraz konserwacji użytego sprzętu, 
muszą być ściśle przestrzegane wszystkie przepisy, 
normy oraz regulacje bezpieczeństwa.

 OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIA I UWAGI WYSTĘPUJĄCE JAKO CZĘŚĆ PROCEDUR W TEJ 
INSTRUKCJI, ZAWARTE SĄ DLA BEZPIECZEŃSTWA OSOBISTEGO ORAZ 
OCHRONY URZĄDZEŃ PRZED ZNISZCZENIEM I USZKODZENIEM. 
PRZYKŁADOWA ETYKIETA OSTRZEGAJĄCA JEST POKAZANA POWYŻEJ 
W CELU ZAZNAJOMIENIA PERSONELU Z UŻYTYM OZNAKOWANIEM.

W niniejszej instrukcji nie zostały opisane wszystkie możliwe 
przypadki, które mogą pojawić się podczas instalacji i konserwacji 
oraz wszystkie szczegóły i odmiany urządzeń. jeżeli występuje 
potrzeba uzyskania dodatkowych informacji, uwzględniających 
szczegóły dotyczące instalacji, użytkowania lub konserwacji, należy 
skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy eaton Moeller.

 OSTRZEŻENIE
WYŁĄCZNIKI TYPU IZMX16 SĄ SOLIDNE I ZAOPATRZONE W ELEMENTY 
BEZPIECZEŃSTWA, JEDNAKŻE NAPIĘCIA, PRĄDY I POZIOMY MOCY 
WYSTĘPUJĄCE WEWNĄTRZ I WOKÓŁ URZĄDZENIA PODCZAS PRACY 
SĄ BARDZO NIEBEZPIECZNE I MOGĄ SPOWODOWAĆ ŚMIERĆ. 
W ŻADNYM WYPADKU NIE MOŻNA DEAKTYWOWAĆ BLOKAD ANI 
INNYCH ELEMENTÓW BEZPIECZEŃSTWA – MOŻE BYĆ TO PRZYCZYNĄ 
ŚMIERCI, USZKODZENIA CIAŁA LUB USZKODZENIA SPRZĘTU.

Zasady bezpieczeństwa 

następujące zalecenia muszą być przestrzegane celem ochrony 
personelu zajmującego się instalacją, obsługą i konserwacją sprzętu:

1. Tylko personel wykwalifikowany z dziedziny elektrotechniki, 
zaznajomiony ze sprzętem, jego obsługą i możliwymi 
zagrożeniami, może być dopuszczony do pracy przy wyłączniku. 
Dodatkowo, tylko wykwalifikowany personel może instalować 
i obsługiwać sprzęt.

2. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności zawsze należy 
się upewnić, że obwody główne i pomocnicze są odłączone od 
źródła zasilania oraz że wyłącznik został wysunięty do pozycji 
bezpiecznej pracy.

3. Dla zachowania maksymalnego bezpieczeństwa, jedynie 
całkowicie zmontowany wyłącznik może być wstawiony w pole 
zasilające.

4. Zawsze upewnij się, że wyciągnięte wyłączniki powietrzne są 
ustawione w jednej z przeznaczonych pozycji pola, takich jak 
connect/Praca, Test, Disconnect/Przerwa izolacyjna lub Remove/
Wysunięty. Wyłącznik pozostawiony w pozycji pośredniej, może 
spowodować niepoprawne połączenie obwodów kontrolnych, co 
w rezultacie może doprowadzić do uszkodzeń elektrycznych.

Wykwalifikowany personel

W celu obsługi i konserwacji niskonapięciowych wyłączników 
powietrznych, osoba nie powinna zostać uznana za wykwalifikowa-
ną, jeśli nie jest szczegółowo przeszkolona z zakresu obsługi 
wyłącznika oraz jego podzespołów. Ponadto osoba taka powinna 
posiadać wiedzę z zakresu rodzaju podłączonych obciążeń.
W celu instalacji i kontroli wyłączników i ich podzespołów, wykwalifi-
kowany personel powinien być również przeszkolony w zakresie 
zagrożeń związanych z pracą z prądem elektrycznym oraz z właści-
wego przeprowadzania wszelkich prac. Osoba taka powinna umieć 
odłączyć od źródła zasilania, oczyścić i oznaczyć obwody z zachowa-
niem ustalonych kanonów bezpieczeństwa.

Informacje ogólne

Wyłączniki powietrzne niskiego napięcia IZMX16 wykorzystują 
system wyzwalaczy elektronicznych. jest on zaprojektowany, 
wyprodukowany oraz przetestowany do wykorzystania zarówno 
w rozdzielnicy jak i metalowych obudowach zgodnie z wymogami 
Iec 60947-2. IZMX16 jest dostępny w różnych wykonaniach 
przyłączy oraz możliwości montażu.

Znamionowy prąd wyłączników jest w zakresie 800–1600 a, 
a znamionowa zdolność wyłączania zwarcia to 85 ka i jest zależna od 
wybranego wykonania. Wyłącznik posiada tabliczkę znamionową, na 
której znajdują się wszystkie niezbędne informacje, i powinna być 
ona sprawdzona, aby zapewnić poprawność danych z wymogami 
zamówionego wyłącznika (Rysunek 1).
Wszystkie wyłączniki IZMX16 są w 100 procentach zgodne z wymo-
gami normy Iec. Wszystkie są zbudowane i przetestowane przez 
certyfikowany obiekt ISO® 9002.

Zabudowa stacjonarna wyłącznika IZMX16 przeznaczona jest do 
podłączenia szynami bądź kablami od przodu/od tyłu. Wersja 
wysuwna w połączeniu z kasetą wysuwną jest przeznaczona do 
pracy przez drzwi, dzięki trzem położeniom wyłącznika w kasecie 
przy zamkniętych drzwiach rozdzielnicy (Praca, Test, Przerwa 
izolacyjna) oraz jednej pozycji na wspornikach wysuwnych (Konser-
wacja).
Wyłącznik oraz kaseta jest oznaczona numerem katalogowych. 
Zapoznaj się z oznaczeniami oraz numerami katalogowymi systemu 
IZM w katalogu.

 UWAGA
PROSZĘ PRZECZYTAĆ ZE ZROZUMIENIEM NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ 
PRZED PRÓBĄ ROZPAKOWANIA, INSTALOWANIA, OBSŁUGI LUB 
KONSERWACJI WYŁĄCZNIKA. ZAPOZNAJ SIĘ DOKŁADNIE 
Z WYŁĄCZNIKIEM I JEGO MECHANIZMEM PRZED PRÓBĄ PODŁĄCZENIA 
DO ŹRÓDŁA ZASILANIA.

 OSTRZEŻENIE
POD ŻADNYM WARUNKIEM WYŁĄCZNIK IZMX16 NIE POWINIEN BYĆ 
ZASTOSOWANY PRZY PARAMETRACH INNYCH NIŻ PODANE NA 
TABLICZCE ZNAMIONOWEJ. UŻYTKOWANIE NIEZGODNE Z PODANYMI 
PARAMETRAMI MOŻE SPOWODOWAĆ ŚMIERĆ, OBRAŻENIA CIAŁA LUB 
USZKODZENIE SPRZĘTU.
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IZMX16H3-V16W

IZMX16

Iu = 1600A
3 Pole
50/60 Hz

Ui

Uimp

Ue

Icu

Ics

Icw/0,5sec

Use Only Group C Rating Plug

IEC/EN 60947-2

Motor Operator
Spring Release
Latch Check Switch
Shunt Trip #1
Shunt Trip #2
UVR
Auxiliary Switch
Bell Alarm Sw/OTS

110-125 Vac,Vdc
110-127 Vac,Vdc
SR Connected
110-127 Vac,Vdc
NONE
110-125 Vac,Vdc
4 Form C
2 Form C

Trip Unit Auxiliary Voltage = 24 Vdc

fl

Category B

1000V

12000V

440V

65 kA

50 kA

42 kA

690V

42 kA

42 kA

42 kA

Accessories

Cust. P.O. XXXXXXX
G.O. XXXXXX
It: 000
Seq: 000
090401

Vac = 50/60 Hz

Rysunek 1. Tabliczka znamionowa IZMX16
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Rozdział 2: Dostawa, obsługa i instalacja
Sugerowane narzędzia

• śrubokręt płaski i krzyżakowy,
• klucz nasadowy (z grzechotką) 3/8 cala, 
• klucz imbusowy 3 mm

Rozpakowywanie wyłącznika

Sprawdź czy na kontenerze przewozowym nie ma żadnych śladów 
zewnętrznych uszkodzeń. W przypadku zaobserwowanych uszko-
dzeń prośba o ich zadokumentowanie i przekazanie informacji firmie 
transportującej oraz eaton Moeller. Wszelkie raporty i reklamacje 
powinny zawierać numer zamówieniowy oraz obowiązujące 
informacje z tabliczki znamionowej.

Po przygotowaniu do inspekcji i/lub instalacji wyłącznika IZMX16 
wykonaj pięć następujących kroków:

Krok 1: Ostrożnie otwórz opakowanie i wyjmij elementy transporto-
we od przesyłki oraz dokumentację.

Rysunek 2. Krok 1

Krok 2: Zachowaj opakowanie przesyłki oraz dokumentację w celu 
dalszej wysyłki bądź magazynowania.

Krok 3: Wykonaj Krok 1 oraz Krok 2 również w przypadku otrzymania 
oddzielnie dostarczonej kasety wysuwnej.

Krok 4: Przenieś wyłącznik w wygodne miejsce do bliższego 
zbadania. Wyłączniki wysuwne są wyposażone w rączki do podno-
szenia po obu stronach, aby ułatwić przenoszenie. 
Zaleca się aby dwie osoby podnosiły i przenosiły wyłącznik oraz 
kasetę.

Rysunek 3. Krok 4

Krok 5: Powtórz Krok 4 dla kasety wysuwnej. Kaseta jest wyposażo-
na w wycięcia po obu stronach do podnoszenia. Ostrożnie postaw 
wyłącznik bądź kasetę na stałej powierzchni pracy, która będzie 
w stanie wytrzymać ich ciężar (Tabela 1).
Wyłącznik wysuwny może również być zbadany, gdy jest wysunięty 
na prowadnicach już zamontowanej kasety.
Wyłączniki stacjonarne zamontowane w rozdzielnicy mogą być 
zbadane na miejscu instalacji.

Rysunek 4. Krok 5

 OSTRZEŻENIE
NIE NALEŻY PRÓBOWAĆ PODNOSIĆ WYŁĄCZNIKA ZA POMOCĄ 
STANDARDOWYCH HAKÓW DŹWIGOWYCH, LIN, ŁAŃCUCHÓW ITP. 
NIEPRZESTRZEGANIE TEGO ZALECENIA MOŻE SKUTKOWAĆ 
USZKODZENIEM ISTOTNYCH CZĘŚCI, TAKICH JAK KOMORY 
GASZENIOWE, PRZEGRODY LUB OPRZEWODOWANIE W CAŁYM 
WYŁĄCZNIKU.
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Tabela 1.  Przybliżona waga

Jednostka kg

Wyłącznik wysuwny, 3-biegunowy 24,0

Wyłącznik wysuwny, 4-biegunowy 30,2

Wyłącznik stacjonarny, 3-biegunowy 15,2

Wyłącznik stacjonarny, 4-biegunowy 20,1

Kaseta wysuwna, 3-biegunowa 14,6

Kaseta wysuwna, 4-biegunowa 17,0

Przechowywanie wyłącznika

Wyłącznik może być magazynowany wyłącznie w oryginalnym 
opakowaniu z otwartymi stykami głównymi (OFF) oraz zwolnioną 
sprężyną. Wyłącznik należy przechowywać w czystym i suchym 
miejscu. należy również zapewnić dostateczną cyrkulację powietrza 
i temperaturę, aby zapobiec kondensacji wilgoci.

 OSTRZEŻENIE
WYŁĄCZNIK, KTÓRY MA BYĆ PRZECHOWYWANY PRZEZ DŁUŻSZY 
CZAS, POWINIEN BYĆ URUCHOMIONY MINIMUM PIĘCIOKROTNIE, 
ZANIM ZOSTANIE PRZEZNACZONY DO UŻYTKU.

Kontrola wyłącznika 

Wszystkie wyłączniki po wyjęciu z opakowań, powinny być dokładnie 
obejrzane pod kątem widocznych uszkodzeń.
Upewnij się, że zainstalowany wyzwalacz elektroniczny oraz tabliczka 
informacyjna oraz wyposażenie zgadza się z zamówieniem. Wszyst-
kie wyłączniki powinny zostać sprawdzone zgodnie z późniejszym 
rozdziałem zatytułowanym „Opis i obsługa” przed wykorzystaniem 
go do pracy.

Montaż wyłącznika wysuwnego

W konstrukcjach wyposażonych w wyłączniki wysuwne, wyłącznik 
utrzymywany jest przez przykręcone kasety z ruchomymi szynami 
wysuwnymi.

 OSTRZEŻENIE
WAŻNE JEST, ABY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ PODCZAS 
UMIESZCZANIA WYŁĄCZNIKA W WERSJI WYSUWNEJ NA JEGO 
SZYNACH. JEŻELI WYŁĄCZNIK JEST NIEPOPRAWNIE OSADZONY NA 
SZYNACH, MOŻE Z NICH SPAŚĆ, POWODUJĄC USZKODZENIE SPRZĘTU 
I/LUB USZKODZENIE CIAŁA.

W celu instalacji wyłącznika wysuwnego wykonaj trzy kroki:

Krok 1: Unieś i wprowadź do luzu ruchome szyny umiejscowione po 
obu stronach kasety wysuwnej. Każda szyna wyposażona jest 
w specjalne uchwyty pasujące do dłoni w rękawicy.

Rysunek 5. Krok 1

Krok 2: Rozłóż obie szyny do pozycji poziomej.

Rysunek 6. Krok 2
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Krok 3: Ostrożnie połóż wyłącznik na rozłożonych szynach. Upewnij 
się czy metalowe okrągłe wsporniki wyłącznika (po dwa na każdej 
stronie wyłącznika) są odpowiednio umiejscowione w prowadnicach. 
Pamiętaj że każdy wyłącznik wysuwny jest wyposażony w elementy 
kodujące, uniemożliwiające montaż wyłącznika w nieodpowiednią 
kasetę.

Rysunek 7. Krok 3

 OSTRZEŻENIE
NIGDY NIE PRÓBUJ ZDEMONTOWAĆ ŻADNYCH BLOKAD. MOŻE TO 
WYWOŁAĆ AWARIĘ, KTÓRA MOŻE SPOWODOWAĆ ŚMIERĆ, 
OBRAŻENIA CIAŁA LUB USZKODZENIE SPRZĘTU.

Blokady dopasowujące

Wyłączniki IZMX16 dostarczane są w różnych wykonaniach prądów 
znamionowych i zdolności łączeniowych. W celu uniknięcia włożenia 
wyłącznika wysuwnego w nieodpowiednią kasetę, elementy 
kodujące są dostarczone zarówno dla wyłącznika jak i kasety. jeden 
element zamontowany jest na spodzie wyłącznika, a drugi na 
podłodze kasety. Piny kodujące muszą być zamontowane na obu 
elementach, aby zapewnić poprawne działanie. Producent rozdzielni-
cy jest odpowiedzialny za poprawną instalację pinów kodujących, 
zarówno na wyłączniku jak i kasecie. W tym celu elementy kodujące 
wraz z instrukcją montażu są dostarczone przez fabrykę.

Pozycjonowanie wyłącznika

Wyłącznik IZMX16 posiada cztery prawidłowe pozycje:

• KOnSeRWacja / ReMOVe (Rysunek 8)
• PRZeRWa IZOlacyjna / DIScOnnecT (Rysunek 9)
• TeST (Rysunek 10)
• PRaca / cOnnecT (Rysunek 11)

Pozycja Konserwacja występuje, gdy wyłącznik jest poza prowad-
nicami kasety. PRZeRWa IZOlacyjna, TesT, PRaca to pozycje 
uzyskiwane przez korbkę i są osiągane poprzez działanie mechani-
zmy wysuwnego.

Przerwa 
izolacyjna

• Wyłącznik poza kasetą
• Obwód główny rozłączony
• Obwody pomocnicze rozłączone

Rysunek 8. Pozycja KONSERwaCja

Przerwa 
izolacyjna

• Wyłącznik w kasecie
• Obwód główny rozłączony
• Obwody pomocnicze rozłączone

Rysunek 9. PRZERwa IZOlaCyjNa

Test

• Wyłącznik w kasecie
• Obwód główny rozłączony
• Obwody pomocnicze połączone

Rysunek 10. Pozycja TEST
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Praca

• Wyłącznik w kasecie
• Obwód główny połączony
• Obwody pomocnicze połączone

Rysunek 11. PRaCa

Przy solidnym umiejscowieniu wyłącznika na prowadnicach (Kon-
serwacja), wykonaj następujące pięć kroków w celu wprowadze-
nia wyłącznika do kasety w inne pozycje:

Krok 1: Upewnij się, że wskaźnik pozycji wyłącznika w kasecie 
położony w prawej dolnej części aparatu wskazuje pozycję PRZeR-
Wa IZOlacyjna (Rysunek 8).

Krok 2: jeżeli wskaźnik położenia wyłącznika w kasecie wskazuje 
cokolwiek innego niż PRZeRWa IZOlacyjna należy użyć 3/8-calo-
wej korby do wprowadzenia wyłącznik w odpowiednią pozycję. 
Wsadź korbę w mechanizm wysuwny od przodu i kręć przeciwnie do 
wskazówek zegara do momentu gdy wskaźnik pokaże pozycję 
PRZeRWa IZOlacyjna.

Przerwa 
izolacyjna

Rysunek 12. Krok 2

Krok 3: Ostrożnie wepchnij wyłącznik do kasety do momentu gdy 
oporu. Prowadnice mogą zostać złożone.

Rysunek 13. Krok 3

Krok 4: Wyłącznik jest gotowy do wsunięcia. Poruszając korbą 
zgodnie ze wskazówkami zegara wprowadzimy wyłącznik w pozycję 
PRaca, poprzez inne pozycje (PRZeRWa IZOlacyjna, TesT, 
PRaca).

Uwaga: Pozycja wskaźnika położenia wyłącznika w kasecie 
w prawej dolnej części wyłącznika wskazuje każdą pozycję, gdy jest 
osiągnięta.

Po osiągnięciu pozycji PRaca, ciężki opór jest wyczuwalny. Przerwij 
kręcenie korbą, aby uniknąć uszkodzenia do maksymalnego momen-
tu obrotowego 33,3 nm.

Test

Rysunek 14. Krok 4

Krok 5: W celu wysunięcia wyłącznika z kasety, wykonaj odwrotnie 
procedury przedstawione w krokach 1-4 poprzez kręcenie korbą 
w stronę przeciwną do wskazówek zegara. Po osiągnięciu pozycji 
PRZeRWa IZOlacyjna, nie można wysunąć wyłącznika dalej przez 
kręcenie korbą. W tym celu należy rozłożyć prowadnice i wysunąć na 
nie wyłącznik.
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 OSTRZEŻENIE
MECHANIZM WYŁĄCZNIKA JEST ZARYGLOWANY, ABY NACIĄGNIĘTE 
SPRĘŻYNY ZAMYKAJĄCE BYŁY AUTOMATYCZNIE ZWOLNIONE, JAK 
TYLKO WYŁĄCZNIK ZOSTANIE PRZESUNIĘTY DO WEWNĄTRZ LUB NA
ZEWNĄTRZ KOMORY. ODRYGLOWANIE MA MIEJSCE WTEDY, GDY 
WYŁĄCZNIK ZNAJDUJE SIĘ POMIĘDZY POZYCJĄ DISCONNECT A TEST.

Montaż wyłącznika stacjonarnego

Wyłącznik stacjonarny jest aparatem solidnie zamocowanym na 
strukturze bez możliwości wysuwu.
Wyłącznik jest dostępny w wersji powierzchniowej, jak i podłączeń 
tylnych (Rysunek 15). Wyłącznik stacjonarny w wersji powierzchnio-
wej posiada przyłącza od przodu dzięki odpowiednim elementom 
montażowym. Dla takiego podłączenia należy użyć specjalnego 
osprzętu oraz instrukcji montażowych, dostarczonych z wyłącznikami 
stacjonarnymi. Podłączenie tylne wyłączników jest możliwe dzięki 
specjalnym lewo i prawo stronnym kątownikom, które umożliwiają 
umiejscowienie ich na płaszczyźnie poziomej bądź pionowej. 
Wyłączniki stacjonarne z przyłączami od przodu również mogą 
wykorzystać te kątowniki do montażu na odpowiedniej powierzchni 
pionowej (Rysunek 16). Sprawdź rozdział 5 odnośnie wymogów oraz 
szczegółów dotyczących głównych przyłączy.

Montaż powierzchniowy

Przyłącza tylne

Rysunek 15. Rodzaje montażu

Prawy boczny 
kątownik 
montażowy

Rysunek 16. Boczne kątowniki montażowe

Obsługa wyłącznika

Wyłączniki powinny być wysterowane ręcznie i/lub elektrycznie, 
zanim zostaną dopuszczone do użytku. Można to przeprowadzić 
podczas instalacji lub w nieco późniejszym terminie przed urucho-
mieniem.
aby sprawdzić działanie wyłącznika, postępuj według procedur 
postępowania wymienionych w kolejnym rozdziale zatytułowanym 
„Opis i sterowanie wyłącznikiem”.
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Rozdział 3: Opis i sterowanie wyłącznikiem
wprowadzenie 

Wyłączniki powietrzne niskiego napięcia IZMX16 są dostępne 
zarówno w wersji wysuwnej, jak i stacjonarnej (Rysunek 17 
i Rysunek 18). Wszystkie wyłączniki są dostępne w wykonaniach 
3- i 4-biegunowych, przedstawionych w tabeli danych technicznych 
i konfiguracji IZMX16 (Tabela 2). Wszystkie właściwości oraz 
akcesoria przedstawione w tym rozdziale są wspólne dla wykonań 
wysuwnych jak i stacjonarnych. Unikalne cechy konfiguracji montażu 
wysuwnego i stacjonarnego zostaną indywidualnie omówione 
odpowiednio w Rozdziale 4 i 5.
 
Sterowanie i wskaźniki dla obu wersji wyłączników wysuwnej 
i stacjonarnej są pogrupowane funkcjonalnie na przedniej części 
wyłącznika (Rysunek 19).

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

7

1. Pokrywa komory łukowej
2. Pokrywa przednia
3. Okrągłe wsporniki szyn wysuwnych
4. Dźwignia do podnoszenia
5. Przyłącza obwodów pomocniczych
6. Zestaw palcowych styków głównych
7. Osłona główna styków

Rysunek 17. Standardowy wysuwny wyłącznik IZMX16

Uwaga: Sprawdź Rysunek 19 w celu dokładniejszych informacji 
odnośnie szczegółów wyłącznika.

1

2

3

4

1

2

6

5

1. Osłona komór gaszeniowych
2. Przegroda komór gaszeniowych
3. Pokrywa przednia
4. Przyłącza obwodów pomocniczych 
5. Przyłacza główne (poziomo montowane na płaskim przyłączu)
6. Przyłacza główne (pionowo montowane na płaskim przyłączu)

Rysunek 18.  Standardowy stacjonarny wyłącznik IZMX16 
(przyłącza tylne)

Uwaga: Sprawdź Rysunek 19 w celu dokładniejszych informacji 
odnośnie szczegółów wyłącznika.
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3

2

4

15

5 13

14

12

1

116

9 10

8

7

1. Tabliczka znamionowa
2. Wyzwalacz elektroniczny / blok zabezpieczeń
3. Wkładka prądu znamionowego
4. Złącze testowe modułu wyzwalacza
5. Znamionowy moduł ramy
6. Wskaźnik wyzwolenia (wyskakujący)
7. Stan styków głównych (otwarte-zamknięte)
8. Stan sprężyny (napięta-zwolniona)
9. Ręczny przycisk OFF
10. Ręczny przycisk On
11. Ręczna dźwignia napinająca
12. Opcjonalny licznik cykli łączeń
13. Drzwiczki dostępu do mechanizmu wyłącznika wysuwnego
14. Wskaźnik pozycji wyłącznika
15. Blokada w pozycji OFF

Rysunek 19. Pokrywa czołowa wysuwnego wyłącznika IZMX16

Tabela 2.  Dane techniczne i konfiguracje IZMX16 
(3- i 4-biegunowe)

Wartości znamionowe Standard IEC 60947-2

Prąd znamionowy 800 A, 1250 A, 1600 A a

Znamionowa zdolność wyłączania b

85 kA/240/254 V AC
65 kA/415/435 V AC
42 kA/690/725 V AC

Odpornośc na prąd krótkotrwały 42 kA c

Operacje mechaniczne d
Operacje elektryczne

20,000
10,000

Konfiguracje podłączeń Wysuwne
Stacjonarne tylne
Stacjonarne od przodu
Stacjonarne kablowe

a 1600 A wyłącznie podłączenie szynami
b Wszystkie prądy = Icu.
c kA = Icw.
d O/Z = 1 operacja

Podstawowa budowa wyłącznika 

W wyłącznikach IZMX16 zastosowano obudowę szkieletową, 
złożoną z kompozytowych żywic termoutwardzalnych. Taka konstruk-
cja zapewnia właściwości konstrukcyjne o dużej wytrzymałości, 
doskonałe właściwości dielektryczne i odporność na wędrowanie 
łuku.

Bieguny

Każdy biegun składa się z zestawu styku głównego, który zawiera 
części ruchome i części stałe. Dokładna konfiguracja konstrukcji 
zależy od wielkości wyłączników.
 
Mechanizm sterowania

Mechanizm sterowania IZMX16 jest dwustopniowym mechanizmem 
przechowującym energię.
Ilość energii wystarczająca do otwarcia wyłącznika jest dostępna po 
operacji zamknięcia.
 
Sterowanie ręczne

W wyłącznikach obsługiwanych ręcznie, sprężyna zamykająca może 
być napięta tylko w sposób ręczny. aby tego dokonać, należy 
wykonać następujące trzy kroki:
 
Krok 1: Wsuń palec we wgłębienie za dźwignią napinającą i pociągnij 
w dół.

Rysunek 20. Krok 1
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Krok 2: Potrzeba około siedmiu naciśnięć dźwigni napinającej, aby 
zakończyć proces napinania ręcznego. Możliwe jest ręczne przełado-
wanie sprężyny natychmiast po zamknięciu wyłącznika oraz zanim 
zostanie on wyzwolony (otwarty). Stan sprężyny (napięta-zwolniona) 
jest wskazywany w okienku wskaźników tuż nad przyciskami.
 

Rysunek 21. Krok 2

Krok 3: Standardowe wyłączniki sterowane ręcznie są zamykane 
i otwierane ręcznie przy użyciu przycisków ręcznych On oraz OFF, 
odpowiednio umieszczonych na froncie wyłącznika. Przeprowadzenie 
którejkolwiek z operacji jest dokonywane poprzez wciskanie 
i zwalnianie odpowiedniego przycisku. Stan styków głównych 
(otwarte lub zamknięte) jest wskazywany w okienku wskaźników tuż 
nad przyciskami na pokrywie przedniej wyłącznika.
 

Rysunek 22. Krok 3

Urządzenia dodatkowe do sterowania elektrycznego są służą do 
automatycznego zamykania/wyzwalania ręcznie sterowanego 
wyłącznika.

Sterowanie elektryczne

Sprężyny w wyłącznikach sterowanych elektrycznie są standardowo 
napinane przy użyciu napędów silnikowych. Sprężyny mogą być 
pomimo to napinane ręcznie jak już opisano w poprzednim rozdziale.
Wyłączniki sterowane elektrycznie mogą być ręcznie zamykane 
i otwierane poprzez użycie zamontowanych z przodu ręcznych 
przycisków On i OFF. Wyłącznik sterowany elektrycznie jest 
fabrycznie standardowo wyposażony również w elektromagnes 
załączający, służący do zamykania wyłącznika. Są również dostępne 
opcjonalne akcesoria do wyzwalania wyłącznika sterowanego 
elektrycznie.
 

 UWAGA
PRZY UŻYCIU OPCJONALNYCH AKCESORIÓW INSTENIEJE MOŻLIWOŚĆ 
UZYSKANIA RÓŻNYCH POZIOMÓW DOSTĘPU DO PRZYSISKÓW 
STERUJĄCYCH Z PRZODU WYŁĄCZNIKA.

Funkcja „anti-Pump”

Wyłącznik IZMX16 posiada mechaniczną i elektryczną funkcję 
„anti-Pump”. Kiedy wyłącznik jest zamknięty w stanie błędu lub 
wyzwolony (otwarty), podczas gdy sygnał clOSe jest podawany, 
używając przycisków mechanicznych albo elektrycznej cewki 
zamykającej, nie wykona on kolejnej próby zamknięcia, dopóki 
komenda zamknięcia nie zostanie usunięta i użyta ponownie.

Uwaga: jeżeli sygnał zamknięcia jest podawany przez cały czas 
(przed całkowitym zazbrojeniem), komenda zamknięcia będzie 
ignorowana, dopóki nie jest ona usunięta i użyta ponownie.

aby zamknąć wyłącznik elektrycznie, dostępny jest opcjonalnie Styk
Gotowości Załączenia (ang. latch check Switch /lcS/), który blokuje 
zastosowanie komendy elektrycznego zamknięcia, dopóki wyłącznik 
nie jest gotowy do zamknięcia.

Komory gaszeniowe

Każda komora gaszeniowa, jedna na biegun, posiada komorę łukową, 
która jest zamontowana ponad każdym z zestawów styków głów-
nych. Komory łukowe gaszą łuk i odprowadzają gazy do góry i na 
zewnątrz wyłącznika podczas zwarcia.

Elektroniczny system wyzwalania

Wyłączniki IZMX16 używają trzyczęściowego systemu wyzwalania:
• Mikroprocesorowy moduł wyzwalania
• Przekładniki prądowe typu cewek Rogowskiego
• Wyzwalacz

Wszystkie te trzy części systemu wyzwalania są tu omówione 
ogólnie.
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących różnych 
modeli modułów wyzwalania, dostępnych z wyłącznikami IZMX16, 
należy zapoznać się z instrukcjami odnoszącymi się do danych 
modułów, które znajdują się na stronie www.

Mikroprocesorowy moduł wyzwalania

W wyłącznikach IZM używa się różnych modułów wyzwalania 
Digitrip RMS, których główne właściwości podane są w Tabeli 3.

Moduły elektroniczne są samo-zasilające i programowalne od frontu 
wyłącznika (Rysunek 23). Gdy wyłącznik jest zamknięty, żadna 
zewnętrzna energia nie jest potrzebna do poprawnej pracy elektro-
nicznego modułu wyzwalania.
Poziomy sygnału prądu i energia wyzwalania są dostarczane 
z przekładników prądowych. Wszystkie modele wyzwalaczy są 
urządzeniami zabezpieczającymi zapewniającymi pomiar prądu RMS.
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czynność lokalnej diagnostyki głównej części elektronicznego 
zespołu obwodów modułu wyzwalacza oraz mechanicznego 
wyzwolenia wyłącznika może być przeprowadzona przez złącze 
diagnostyczne modułu wyzwalacza (Rysunek 19).

Rysunek 23. Zainstalowany wyzwalacz elektroniczny typu 520

Tabela 3. wyzwalacze elektroniczne IZMX16

Funkcje
AV
520

U
520M

P
1150

Ochrona LSIG Tak Tak Tak

Wyłączony (I) Tak Tak Tak

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe Tak Tak Tak

Alarm ziemnozwarciowy Nie Tak Tak

Wyświetlacz Nie Tak Tak

Programowalny Nie Nie Tak

Pomiarowy Nie Tak Tak

Wartość mocy i energii Nie Nie Tak

Współczynnik mocy Nie Nie Tak

Komunikacja Nie Nie Tak

wkładka prądu znamionowego

Wyzwalacze elektroniczne wyłączników IZMX16 posiadają wymien-
ną wkładkę prądu znamionowego.
Prąd znamionowy wkładki musi być równy bądź mniejszy niż prąd 
znamionowy ustalony przez rodzaj wyłącznika, co omówione jest 
później w tym rozdziale (Rysunek 19).

jeżeli przez wyłącznik płynie prąd i wkładka prądu znamionowego 
jest wyjęta, nastąpi wyzwolenie. Sprawdź czy wkładka jest włożona 
poprawnie.
 
Przekładniki prądowe

Trzy przekładniki prądowe typu cewek Rogowskiego są zainstalowa-
ne z tyłu wyłącznika poniżej przyłączy.
Przekładniki dostarczają modułowi wyzwalacza sygnał i energię 
niezbędną do wyzwolenia wyłącznika.
Przekładnik prądowy neutralny dostępny jest do instalacji przez 
klienta i musi być zamówiony oddzielnie

Znamionowy moduł ramy

Znamionowy moduł ramy jest analogowym urządzeniem ustalającym 
maksymalną wartość prądu rms, którym może być ciągle obciążony 
wyłącznik. Moduł ten zamontowany jest pod wyzwalaczem elektro-
nicznym i pełni funkcję ograniczającą wkładanie nieodpowiednich 
wkładek prądu znamionowego do wyłącznika (Rysunek 19)
 
Siłownik wyzwalacza

Siłownik wyzwalacza jest małym elektromagnetycznym urządzeniem 
o niskim poborze mocy, które zapewnia nizbędną mechaniczną siłę 
do wykonania wyzwolenia wyłącznika. elektroniczny moduł wyzwa-
lacza dostarcza impuls na cewkę siłownika, który umożliwia 
wykonanie mechanicznej operacji wyzwolenia. Siłownik wyzwalacza 
jest resetowany przez mechanizm sterowania.
 
Standardowy mechaniczny wskaźnik wyzwolenia

czerwony, wyskakujący mechaniczny wskaźnik wyzwolenia jest 
funkcją dodatkową wyłącznika IZMX16. jest on umieszczony na 
szczycie płyty czołowej wyłącznika, po prawej stronie wyzwalacza 
elektronicznego (Rysunek 19). 
Działa on i wyskakuje przy każdym wyzwoleniu wyłącznika przez 
przeciążenie.

Uwaga: Mechaniczny wskaźnik wyzwolenia nie zapobiega ponow-
nemu załączeniu wyłącznika.

Wskaźnik jest resetowany ręcznie przez wciśnięcie go z powrotem. 
jeżeli wskaźnik nie jest zresetowany, wyłącznik zadziała normalnie, 
lecz funkcja mechanicznego wskaźnika wyzwolenia zostanie 
utracona.
Dostępne są także opcjonalne styki sygnalizacji wyzwolenia 
(dzwonek alarmowy), które działają poza mechanicznym wskaźni-
kiem wyzwolenia. Styki te są resetowane wtedy, gdy jest resetowa-
ny wskaźnik.

Blokujący mechaniczny wskaźnik wyzwolenia

czerwony, wyskakujący mechaniczny wskaźnik wyzwolenia jest 
funkcją dodatkową wyłącznika IZMX16. jest on umieszczony na 
szczycie płyty czołowej wyłącznika, po prawej stronie wyzwalacza 
elektronicznego (Rysunek 19). 
Działa on i wyskakuje przy każdym wyzwoleniu wyłącznika przez 
przeciążenie.

Uwaga: Blokujący mechaniczny wskaźnik wyzwolenia zapobiega 
ponownemu załączeniu wyłącznika, dopóki czerwony, wyskakujący 
mechaniczny wskaźnik wyzwolenia nie zostanie zresetowany bądź 
wciśnięty.

Wskaźnik jest resetowany ręcznie przez wciśnięcie go z powrotem. 
jeżeli wskaźnik nie jest zresetowany, wyłącznik nie zostanie 
zamknięty dopóki wskaźnik nie będzie wciśnięty. Dostępne są także 
opcjonalne styki sygnalizacji wyzwolenia (dzwonek alarmowy), które 
są omówione w dalszej części rozdziału.

Stały wyzwalacz prądu załączeniowego

Wyłączniki IZMX16 posiadają stałą wartość wyzwalacza prądu 
złączeniowego. Ta wartość bezzwłocznego prądu szczytowego to 
96 ka dla wyłączników o znamionowej odporności na prąd krótko-
trwały 42 ka. Ta nastawa jest zawsze aktywna, niezależnie od 
nastawy bezzwłocznej.
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wyzwalacz bezzwłoczny 

Wyłączniki IZMX16 posiadają wysoką zdolność wyzwalania bez-
zwłocznego. Sygnał jest przekazywany powrotem do wyzwalacze 
elektronicznego, gdy wyłącznik osiąga wartość prądu znamionowe-
go. Rezultatem jest bezzwłoczne wyłączenie wyłącznika. Opcja 
bezzwłocznego wyłączania wysokiego obciążenia chroni wyłączniki 
IZMX16 w miejscu zastosowania, gdzie jest możliwe zwarcie, 
podczas gdy selektywność dla najwyższych bezzwłocznych wartości 
jest zachowana.

Przyłącza obwodów sterowniczych oraz diagram połączeń

Dostępnych jest maksymalnie 54 podłączeń obwodów sterowni-
czych w wyłączniku IZMX16, każde przeznaczone do określonej 
funkcji. liczba przyłączy jest zależna od ilości dodatkowych funkcji na 
wyłączniku, czyli czy np. wyłącznik jest sterowany ręcznie czy 
zdalnie. Wszystkie podłączenia przyłączy są dostępne bez konieczno-
ści zdejmowania pokrywy głównej wyłącznika. Każde połączenie jest 
nazwane i oznaczone.
Dla wyłączników wysuwnych, kompatybilne przyłącza są montowane 
na górnej części kasety. Każde połączenie jest nazwane i oznaczone 
również na kasecie wyłącznika.
Diagram podłączeń konkretnych przyłączy wyłącznika IZMX16 jest 
przedstawiony na Rysunku 24, na stronach 16 i 17.
Dodatkowo inne diagramy połączeń są przedstawione od Rysun-
ku 25 do Rysunku 34. Indeks oraz ogólne oprzewodowanie są 
przedstawione na stronie 18 w celu ułatwienia i/lub sprecyzowania 
konkretnego oprzewodowania wyłącznika IZMX16.
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(OTS)
Overcurrent
trip switch

Trip unit Plug-in connector

Shunt
trip

Under-
voltage

Plug-in accessory tray 

(located under trip unit)

Rating
PlugTrip Unit

Brigde & Frame
Identification Module
(Left Pole)

Ground
Fault
Source
Sensor

External
Neutral
Sensor

Patrz na uwagę 9 Patrz na uwagę 9

Patrz na uwagę 7

Laserowo wygrawerowane oznaczenia przy³¹czy pomocniczych
(widoczne od frontu wy³¹cznika stacjonarnego b¹dź od góry wy³¹cznika wysuwnego)

ST = Wyzwalacz wzrostowy
UV = Wyzwalacz podnapiêciowy
OT = Sygnalizacja wyzwolenia (dzwonek alarmowy)

 
 

 

SR = Elektromagnes za³¹czaj¹cy (cewka zamykaj¹ca)
LC = Gotowośæ za³¹czenia

Rysunek 24. Diagram połączeń
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Patrz na uwagę 8

4a 4b Aux. Box Tray
(Located in right pole)

Motor
cutoff
switch

Electric 
Operator 
(optional)

Motor

Spring
release

Latch check 
switch (opt)

(See Note 10)

(See Note 10)

a  Wszystkie styki wyłącznika pokazane w pozycji otwartej, rozładowane oraz bez obciążenia. Styk sygnalizacji wyzwolenia pokazany w pozycji 
reset.

b Wszystkie przewody wyzwalacza elektronicznego: 0,34 mm2 – 300 V.
c Wszystkie przewody akcesoriów: 0,82 mm2 – 600 V.
d Maksymalnie 54 przyłącza przewodów pomocniczych
e Wykorzystanie w przyszłości: 3 częściowy moduł; 1 zapasowy.
f Przyłącza K15 i K16 są nie są zawsze obecne.
g Wyłącznie w wyłączniku 3 biegunowym, przyłącze K4–1, wyłącznie 2 przewody są podłączone do przyłączy pomocniczych.
h Dodatkowe przyłącza posiadają prowadnice w czarnej oprawie.
i Strefa blokowania przedstawiona kropkami – opcjonalny łącznik w standardzie. 
j  Styk gotowości załączenia może zostać oprzewodowany wewnętrznie (opcja) bądź zewnętrznie (opcja) do elektromagnesu załączającego. 

Oprzewodowanie wewnętrzne lcS zapewnia, iż sygnał podany z elektromagnesu załączającego jest aktywny wyłącznie, gdy mechanizm 
sprężyny jest naładowany oraz styk gotowości załączenia jest w poprawnej pozycji.

Diagram połączeń (kontynuacja)
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Tabela 4. Indeks okablowania IZMX16 

Zakres oprzewodowania Rysunek

Oprzewodowanie selektywności logicznej Rysunek 25

Oprzewodowanie alarmu wyzwalacza elektronicznego Rysunek 26

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe 3-fazowe, czteroprzewodowe Rysunek 27

Wejście zabezpieczenia ziemnozwarciowego Rysunek 28

Czujnik źródła doziemienia/składowej zerowej Rysunek 29

Tryb serwisowy – okablowanie Rysunek 30

Moduł komunikacyjny MODBUS Rysunek 31

Sterowanie komunikacją Rysunek 30

Wyzwalacz podnapięciowy Rysunek 33

Sterowanie wyłącznikiem Rysunek 34
    
Ogólne uwagi dotyczące oprzewodowania

1. Bloki przyłączy obwodów pomocniczych składają się z dwóch 
przyłączy. Przykładowo wyzwalacz wzrostowy posiada dwa 
przewody i jest zasilany przez jeden blok obwodów 
pomocniczych. niektóre urządzenia jak napęd silnikowy wymaga 
dwóch bloków obwodów pomocniczych, aby doprowadzić 
3 niezbędne przewody. Dostępne 27 bloków obwodów 
pomocniczych zapewnia 54 przyłączy.

2. Wyłączniki wysuwne wykorzystują bloki obwodów pomocniczych 
zamontowanych na metalowej szynie DIn. 

3. Wyłączniki stacjonarne wykorzystują bloki obwodów 
pomocniczych, zamontowanych na obudowie wyłącznika. Styki 
zaciskowe są pod kątem 45 stopni.

4. Podłączenia są wykonywane przy użyciu końcówek zaciskowych.
5. Bloki obwodów pomocniczych mogą być montowane 

indywidualnie, przez co niektóre przyłącza mogą być puste.
6. czarna, dwustykowa, karbowana wtyczka żeńska z numeracją 

nieparzystą posiada odpowiedni profil w postaci żebra 
kodującego.

7. Dla zacisków pomocniczych, numery nieparzyste powinny być 
traktowane jako oznaczenia napięcia dodatniego dla wszystkich 
akcesoriów.

8. narzędzia do styków pomocniczych: narzędzie do wyciągania 
styków; przewód wtyczki karbowanej, dostępny od czoła czarnej 
osłony; zdejmowana czarna obudowa ze styków pomocniczych.
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Wy³¹cznik IZMX16 Wy³¹cznik IZMX16

Wy³¹cznik IZMX16

Wy³¹cznik IZMX16

Digitrip

Digitrip

Digitrip

Digitrip

Strefa 1 Strefa 2

Strefa 3

Strefa 3

a  Oprzewodowanie wykonane jako skrętka pary przewodów o przekroju max 1,5 mm2. Trasa oprzewodowania dla logicznej Selektywności 
Strefowej oddzielona od przewodów siłowych. nIe UZIeMIaĆ żadnego przewodu logicznej Selektywności Strefowej.

b  Maksymalna odległość pomiędzy dwoma najbardziej oddalonymi wyłącznikami w różnych strefach (od dolnych zacisków ZO do górnych 
zacisków ZI) wynosi 75 m.

c  Maksymalnie może być połączonych ze sobą równolegle 20 wyłączników w ramach jednej strefy.
d  Zapewnić zworkę blokującą (w strefie 3), jeżeli wymagana jest koordynacja z innymi wyłącznikami na niższych poziomach, niezapewniającymi 

logicznej Selektywności Strefowej.

Rysunek 25. Oprzewodowanie Logicznej selektywności strefowej  
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Wy³¹cznik IZMX16

Zasilanie steruj¹ce

24 V DC ±10% 

a   alarm 1 (alM1) przeznaczony jest do zdalego alarmowania o zdarzeniu na wyłączniku dla #n5MlSI(G) lub dla aktywnego modułu 
serwisowego dla #n5MRlSIG lub #n5MRlSIa. Wartości znamionowe styku 2 a przy 240 V ac oraz 2 a przy 24 V Dc.

b   alarm 2 (alM2) przeznaczony jest dla alarmu wysokieg obciążenia dla #n5MlSI lub #n5MRlSI, lub do stosowania z alarmem 
ziemnozwarciowym #n5M(R)lSIG. Wartości znamionowe styku 2 a przy 240 V ac oraz 2 a przy 24 V Dc.

c   jeśli moduł komunikacyjny jest stosowany, spójrz na rysunek 31 dla innego oprzewodowania. Moduł komunikacyjny będzie wymagał 
zasilania 24 V Dc, a to z kolei uniezależnia wyzwalacz Digitrip od mocy na wyłączniku. jeśli moduł komunikacyjny nie jest użyty, Digitrip, 
który wymaga pomocniczego, zewnętrznego napięcia dla alarmów, powinien być zasilony z galwanicznie izolowanego źródła 24 V Dc.

Rysunek 26. Oprzewodowanie alarmu wyzwalacza elektronicznego

Wy³¹cznik IZMX16

Zewnêtrzny
przek³adnik
pomiarowy

dla przewodu
neutralnego

 

 

Digitrip

Uwaga: Przekładnik pomiarowy IZMX-cT16-n jest podłączany przez klienta, aby wyczuwać prądy w przewodzie neutralnym. jest on wymagany 
dla ochrony ziemnozwarciowej (znajduje zastosowanie z wyzwalaczami z ochroną ziemnozwarciową – zabezpieczenie typu G).

Rysunek 27. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe 3-fazowe, czteroprzewodowe
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Digitrip

Wy³¹cznik IZMX16

Zewnêtrzny
czujnik 

Przewód
uziemiaj¹cy

a Przekładnik pomiarowy IZMX-cT16-n pozwala na wyczuwanie i wykrywanie zwarcia doziemnego.
b Zastosuj zworkę dla tego trybu wyczuwania dla wyzwalaczy posiadających opcję ziemnozwarciową lub alarm ziemnozwarciowy.

Rysunek 28. Wejście zabezpieczenia ziemnozwarciowego

Wy³¹cznik IZMX16

Digitrip

a  Przekładnik pomiarowy IZMX-cT16-n pozwala na wyczuwanie i wykrywanie zwarcia doziemnego w układach trzy- i czteroprzewodowych.
b  Zastosuj zworkę dla tego trybu wyczuwania dla wyzwalaczy posiadających opcję ziemnozwarciową lub alarm ziemnozwarciowy.

Rysunek 29. Czujnik źródła doziemienia/składowej zerowej
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Wy³¹cznik IZMX16

Wy³¹cznik IZMX16

Alternatywne okablowanie przez klienta (czêściowe)

Okablowanie dla trybu serwisowego

 

Napiêcie steruj¹ce

Napiêcie pomocnicze
wyzwalacza elektronicznego

Napiêcie steruj¹ce
Styk

zazbrojenia

 
Zdalny wskaźnik świetlny (świat³o niebieskie)

 

24 V DC ±10%

a   Digitrip 520M (#n5mrlsi(G)) może lokalnie być umiejscowiony w trybie serwisowym poprzez styk dwupozycyjny, zlokalizowany na 
wyzwalaczu. Funkcja może być zazbrojona poprzez zdalny styk, jak pokazano. Dodatkowo, funkcja może być aktywowana poprzez moduły 
komunikacyjne. niebieski leD na wyzwalaczu Digitrip potwierdza przejście wyzwalacza do trybu serwisowego.

c   Maksymalna długość tego przewodu do zdalnego styku zazbrojenia (lub alternatywnego styku) to 3 m. 
d   Zdalny wskaźnik świetlny bądź inne zdalne urządzenie wskazujące może być podłączone do zweryfikowania trybu serwisowego Digitrip.
e   Przekaźnik w wyzwalaczu Digitrip zamyka styk w trybie serwisowym. Wartości znamionowe styku: 1 a przy 120 V ac.
f   Digitrip 520M może również przejść do trybu serwisowego zdalnie poprzez przekaźnik ogólnego zastosowania (typu „ice cube” z logicznym 

poziomem styków), aktywowany poprzez zdalny styk kontrolny. Rekomendowany typ IDec Relay Ry22. Dobierz napięcie wg potrzeby.
g   jeśli moduł komunikacyjny jest stosowany, spójrz na rysunek 31 dla innego oprzewodowania. Moduł komunikacyjny będzie wymagał 

zasilania 24 V Dc, a to z kolei zapewnia uniezależnia wyzwalacz Digitrip od mocy na wyłączniku. jeśli moduł komunikacyjny nie jest użyty, 
Digitrip, który wymaga pomocniczego napięcia dla alarmów, powinien być zasilony z galwanicznie izolowanego źródła 24 V Dc.

Rysunek 30. Tryb serwisowy – okablowanie
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Wy³¹cznik IZMX16

Digitrip 520M

Modu³
komunikacyjny

Enable 
Source  
Ground

Enable 
COMM 
Control

a   Moduł komunikacyjny dla IZMX16 jest osobnym urządzeniem, które montuje się na szynie DIn na wyłączniku, na pozycjach od 19 do 26 
(zdjęcie czterech listew zaciskowych jest wymagane).

b   Moduł komunikacyjny wymaga zasilania napięciem 24 V Dc ±10% ze źródła o wysokiej jakości energii.
c   Przewód modułu komunikacyjnego jest ekranowanym przewodem trzyżyłowym, umożliwiającym przesyłanie informacji z jednego modułu do 

drugiego (konfiguracja „daisy-chain”). Zalecany jest przewód typu skrętka (drut 0,2 mm2 i żyły 7 x 32 z izolacją PVc) z aluminiową folią 
osłonną oraz żyłą ciągłości. Maksymalna pojemność systemu to 1219 m przewodu komunikacyjnego oraz 32 urządzenia podłączone do sieci 
Modbus RTU. Upewnij się, czy skrętka jest rekomendowana do stosowania w siecie Modbus RTU. Użyj ekranowanej skrętki do podłączenia 
każdego urządzenia slave do sieci Modbus RTU, konfiguracja „daisy-chain”. Polaryzacja skrętki nie jest istotna. Uziemnij ekran skrętki na 
komputerze nadrzędnym (host).

d   Użyj zworki w module, aby włączyć lub wyłączyć kontrolę komunikacji.
e   jeśli moduł komunikacyjny jest używany i wymagane jest doziemienie lub metoda składowej zerowej, funkcja ziemnozwarciowa jest 

aktywowana tą złączką.
f   Złacza są przewidziane na napięcia 300 V wg Ul/cSa, 250 V wg VDe. Zalecane jest złącze Weidmuller # Bl 3.5/90/5 BK, z końcówką 

wyjściową pod kątem 90°, jednakże inne kąty końcówek są możliwe. Przewód ochronny 0,82 mm2.
g   Ostatnie urządzenie w konfiguracji „daisy-chain” musi posiadać rezytor terminujący 121 Ω pomiędzy złączami #1 i #2, które są na TB2.

Rysunek 31. Moduł komunikacyjny MODBUS
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Wy³¹cznik IZMX16

Modu³
komunikacyjny

Opcjonalne
styki zewnêtrzne

 

 

 

Zasilanie
steruj¹ce

a  Oprzewodowanie elektromagnesu załączającego oraz wyzwalacza wzrostowego są pokazane dla opcjonalnej komunikacji zamkniętej lub 
otwartej.

b  Dobierz elektromagnes załączający o odpowiednim napięciu cewki, jeśli komunikacja jest wymagana.
c  Dobierz wyzwalacz załączający o takim samym napięciu cewki jak elektromagnesu załączającego, jeśli komunikacja jest wymagana.
d  Znamionowe napięcie sterujące musi być zgodne z napięciami cewek ST i SR.
e  czas trwania zamknięcia wynosi 2 sekundy przy aktywnej komunikacja, gdy kontrola komunikacji jest włączona.

Rysunek 32. Komunikacja (Okablowanie wyzwalacza wzrostowego i elektromagnesu załączającego)

Wy³¹cznik IZMX16

Napiêcie
monitorowane

a Traktowane jako potencjał dodatni przy napięciach stałych.

Rysunek 33. wyzwalacz podnapięciowy
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Wy³¹cznik IZMX16

Napiêcie
steruj¹ce

 

legenda:
MOT – napęd silnikowy do zazbrajania sprężyny zamykającej
ST – Wyzwalacz wzrostowy
SR – elektromagnes załączający

Opis operacji

a  Silnik jest zasilany i pracuje, zazbraja sprężynę zamykającą i jest odcinany przez styk.
b  Gdy sprężyna jest zazbrojona, Sc jest zamykany i wskaźnik zaświeci zielonym światłem (jeśli jest na wyposażeniu)
c  Zamknięcie styku cS-c powoduje zasilenie cewki elektromagnesu załączającego i zamknięcie wyłącznika. Wewnętrzna elektronika 

elektromagnesu załączającego tworzy impuls na cewce SR i wytwarza wysoką impedancję w obwodzie. Stanowi to funkcję „anti-pumping”.
d  Kiedy sprężyna zostanie rozbrojona, styk silnika będzie ponownie zasilał silnik, dopóki sprężyna nie zostanie ponownie zazbrojona.
e  Możliwe jest również opcjonalne sprawdzenie zasilania poprzez wskaźnik świetlny.
f  Dla styków pomocniczych, numery nieparzyste powinny być traktowane jako potencjały dodatnie dla wszystkich akcesoriów. nie stosować 

dla napięcia przemiennego.
g  Styki pomocnicze dla wyłączników wysuwnych zostały tak ustawione, aby umożliwić zworce styków połączenie napięcia wspólnego tam, 

gdzie jest to możliwe (na przykład zworka może być stosowana dla styków 36 i 38).

Uwaga: Zobacz główny schemat połączeń w instrukcji do wyzwalacza elektronicznego lub diagram połączeń wyłącznika (Rysunek 24).

Rysunek 34. Sterowanie wyłącznikiem
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akcesoria dodatkowe

Do użytku z wyłącznikami IZMX16 dostępne są różnorodne akcesoria 
dodatkowe. jeżeli nie określono inaczej, uważane są one jako 
opcjonalne urządzenia, to znaczy, że nie są one dostarczane jako 
standardowe wyposażenie do wyłączników sterowanych ręcznie. 
Dostępne akcesoria są tutaj przedstawione i ogólnie opisane. aby 
uzyskać informacje szczegółowe i/lub instrukcje montażowe, należy 
zapoznać się z konkretnymi instrukcjami dla danych akcesoriów.

akcesoria wyłączników IZMX16 są zaprojektowane dla wszystkich 
wielkości.
akcesoria mieszczą się w jednej z trzech kategorii:
• Urządzenia elektryczne wtykane
• Pozostałe wewnętrzne urządzenia elektryczne 
• akcesoria mechaniczne

Urządzenia montowane na adapterach

Pewne urządzania montowane są w wyłączniku na adapterach. 
adaptery są instalowane po lewej i prawej w górnej części wyłączni-
ka (Rysunek 35 i Rysunek 36).

Rysunek 35. lewy adapter pod akcesoria

Rysunek 36. Prawy adapter pod akcesoria 

lewy adapter pod akcesoria 

lewy adapter pomieści maksymalnie do czterech następujących 
urządzeń:
• Żadnego, jeden, bądź dwa wyzwalacze wzrostowe (ST).
• Żadnego bądź jeden wyzwalacz podnapięciowy (UVR).
• Kombinację (jeden ST oraz jeden UVR).
•  Żaden albo dwa styki sygnalizacji wyzwolenia (OTS).

Prawy adapter pod akcesoria 

Prawy adapter pomieści styki pomocnicze w jednej z dwóch 
następujących kombinacji: 
• Dwa zestawy po dwa styki.
• jeden zestaw dwóch styków.

wyzwalacz wzrostowy (ST)

Otwiera on wyłącznik bezzwłocznie wtedy, gdy jego cewka jest 
zasilona przez napięcie wejściowe.

wyzwalacz podnapięciowy (UVR)

Otwiera on wyłącznik w momencie, gdy napięcie zasilania spadnie 
do wartości 35–60% napięcia znamionowego. jeżeli wyzwalacz nie 
jest zasilony wartością 85% napięcia znamionowego, wyłącznik nie 
może być zamknięty elektrycznie lub ręcznie.

Styki sygnalizacji wyzwolenia (OTS)

Styki sygnalizacji wyzwolenia (dzwonek alarmowy) pozwalają na 
elektryczną sygnalizację czy wyzwolenie wyłącznika nastąpiło na 
skutek wykrycia przez moduł wyzwalacza stanu przetężenia. 
Wyłączniki są otwierane w wyniku wysterowania ręcznym przyci-
skiem OPen, wyzwalaczem wzrostowym lub podnapięciowym, 
które nie działają wskutek przetężenia. Styki sygnalizacji wyzwolenia 
dostępne są wyłącznie w dwóch kombinacjach.

Styki pomocnicze

Styki pomocnicze zapewniają elektryczne zdalne sygnalizowanie czy 
wyłącznik jest otwarty czy zamknięty. Każdy moduł posiada dwa 
styki normalnie otwarte („a”) i dwa normalnie zamknięte („b”). Styki 
pomocnicze są dostępne wyłącznie w dwóch kombinacjach.
 
Pozostałe wewnętrzne urządzenia elektryczne

Są trzy typy wewnętrznie montowanych urządzeń elektrycznych.
• elektromagnes załączający
• Styk gotowości załączenia
• napęd silnikowy

Elektromagnes załączający (SR)

elektromagnes załączający (cewka zamykająca) zdalnie zamyka 
wyłącznik, gdy jego cewka jest zasilona napięciem wejściowym. 
Gdy elektromagnes jest użyty w połączeniu z stykiem gotowości 
załączenia, sprężyna zamykająca musi być w pełni naciągnięta oraz 
blokada zresetowana (nie trzymana w pozycji wyzwolony), aby SR 
mógł zadziałać.
jeśli te dwa warunki nie są spełnione, sygnał zamknięcia zostanie 
zignorowany dopóki nie zostanie usunięty oraz ponownie podany.
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Styk gotowości załączenia (LCS)

Styk gotowości załączenia wskazuje kiedy wyłącznik jest „gotowy 
do zamknięcia”. Dostępne są dwie wersje lcS:
1. lcS wewnętrznie podłączony z elektromagnesem załączającym 

nie dopuszcza do zasilenia elektromagnesu załączającego, dopóki 
wyłącznik nie jest w pełni zazbrojony, a blokada zresetowana. 

2. lcS jest użyty do zdalnej sygnalizacji, składającej się z jednego 
kontaktu w formie c oprzewodowanego z przyłączami obwodów 
pomocniczych w celu zintegrowania z zewnętrznymi systemami 
sterowania.

 
Uwaga: nie zaleca się połączenia styków lcS szeregowo z elektro-
magnesem SR, ponieważ spowoduje to unieważnienie funkcji 
„anti-pump”.

Napęd silnikowy

napęd silnikowy jest zespołem silnika elektrycznego, montowanym 
wewnątrz wyłącznika. napina on elektrycznie sprężynę zamykającą 
do wysterowania zdalnego lub lokalnego. napęd zdalny może być 
zainstalowany fabrycznie lub przez kupującego.

akcesoria mechaniczne

Dostępne są następujące opcjonalne typy akcesoriów mechanicz-
nych:
• Wyskakujący wskaźnik wyzwolenia standardowy i zblokowany
• licznik cykli łączeń
• Blokowanie klucza w pozycji „OFF”
• Pokrywa przycisków
• Pokrywa przycisków z blokadą „On”
• Blokada załączenia
• Klapy izolacyjne
• Ramka maskująca drzwi
• Osłona ochronna IP55
• Blokady mechaniczne

Standardowy mechaniczny wskaźnik wyzwolenia

Standardowy czerwony, wyskakujący mechaniczny wskaźnik wyzwo-
lenia jest umieszczony na szczycie płyty czołowej wyłącznika, po 
prawej stronie wyzwalacza elektronicznego. Działa on i wyskakuje 
przy każdym wyzwoleniu wyłącznika przez przeciążenie (Rysu-
nek 19). nie zapobiega to ponownemu załączeniu wyłącznika. 
Wskaźnik jest resetowany ręcznie przez wciśnięcie go z powrotem.

Dostępne są także opcjonalne styki sygnalizacji wyzwolenia 
(dzwonek alarmowy), które działają poza mechanicznym wskaźni-
kiem wyzwolenia. Styki te są resetowane wtedy, gdy jest resetowa-
ny wskaźnik.

Blokujący mechaniczny wskaźnik wyzwolenia

czerwony, wyskakujący mechaniczny wskaźnik wyzwolenia jest 
funkcją opcjonalną wyłącznika IZMX16. jest on umieszczony na 
szczycie płyty czołowej wyłącznika, po prawej stronie wyzwalacza 
elektronicznego (Rysunek 19). 
Działa on i wyskakuje przy każdym wyzwoleniu wyłącznika przez 
przeciążenie.

Uwaga: Blokujący mechaniczny wskaźnik wyzwolenia zapobiega 
ponownemu załączeniu wyłącznika, dopóki czerwony, wyskakujący 
mechaniczny wskaźnik wyzwolenia nie zostanie zresetowany bądź 
wciśnięty.

Wskaźnik jest resetowany ręcznie przez wciśnięcie go z powrotem. 
jeżeli wskaźnik nie jest zresetowany, wyłącznik nie zostanie 
zamknięty dopóki wskaźnik nie będzie wciśnięty. Dostępne są także 
opcjonalne styki sygnalizacji wyzwolenia (dzwonek alarmowy), które 

są omówione w dalszej części rozdziału.

licznik cykli łączeń

licznik cykli łączeń jest urządzeniem mechanicznym, używanym do 
rejestrowania liczby operacji otwierania/zamykania wyłącznika 
powietrznego. Może być sprawdzany przez przednią osłonę. 

Blokowanie klucza w pozycji „OFF”

Blokowanie klucza w pozycji OFF zabezpiecza wyłącznik znajdujący 
się w pozycji OFF. jest on zamontowany w dolnej prawej części 
wyłącznika i może być sprawdzany przez przednią osłonę (Rysu-
nek 19). Klient sam zaopatruje się w blokadę. Dostępne są rodzaje 
wkładek: Kirk, castell, Ronis lub ceS.

Pokrywa przycisków 

Dostępna jest pokrywa zamykana kłódką, ograniczająca dostęp do 
przycisków On i OFF.

Pokrywa przycisków z blokadą „ON”

Dostęp do przycisku On może być całkowicie ograniczony przez 
dodanie pokrywy przycisków z blokadą „On”.
 
Blokada załączenia

Zamknięta na kłóde, utrzymuje przycisk OFF w pozycji wciśniętej, co 
zapobiega załączeniu wyłącznika.

Klapy izolacyjne

automatycznie działające klapy izolacyjne mogą być używane 
z kasetą wysuwną do automatycznego przykrywania stałych 
pierwotnych styków kasety automatycznie gdy wyłącznik nie 
znajduje się w położeniu PRaca/cOnnecT (Rysunek 37).
 
Ramka maskująca drzwi

Ramka maskująca drzwi jest odpowiednio uformowana, aby 
uszczelnić przestrzeń pomiędzy wyłącznikiem i wycięciem 
w drzwiach rozdzielni. jest ona dostarczana z uszczelką montażową. 
Dodatkowe informacje można znaleźć w instrukcji do ramki maskują-
cej drzwi, dołączonej do wyłącznika i kasety

Osłona ochronna IP55

Osłona ochronna w kształcie kopuły jest przymocowana na zawia-
sach do metalowych drzwi rozdzielni, aby zwiększyć ochronę 
wyłącznika przed wilgocią.

Blokady mechaniczne1

Blokady mechaniczne są dostępne do blokowania wzajemnego 
dwóch lub trzech wyłaczników IZMX16. Blokada mechaniczna 
utrzymuje jeden lub więcej wyłączników w stanie wyzwolenia 
(chroni przed zamknięciem) jeżeli pozostałe są zamknięte. Po 
szczegóły skontaktuj się z firmą eaton Moeller.

1 Blokady mechacznie do IZMX16 w przygotowaniu.
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Rozdział 4: Wyłącznik wysuwny i kaseta 
Informacje ogólne 

W Rozdziale 3 omówiono tematy i cechy wspólne wszystkich 
wyłączników IZMX16, bez względu na sposób montażu. W tym 
rozdziale zostaną omówione cechy charakterystyczne dla wykonania 
wysuwnego, wcześniej nie omówione, uwzględniając kasetę 
wysuwną.

Kaseta wysuwna 

Wyłącznik w wersji wysuwnej jest używany w połączeniu z kasetą 
wysuwną (Rysunek 37). Kaseta wyposażona jest we wszystkie 
niezbędne złącza wyłącznika wysuwnego, uwzględniając automa-
tyczne połączenia główne i obwody pomocnicze. Standardowe 
przyłącza płaskie z tyłu kasety umożliwiają różnorodność konfiguracji 
przyłączy głównych tylnych. Opcjonalnie dostępne są przyłącza 
główne od przodu, tylne oraz do podłączeń kabli. Odnośnie szczegó-
łów sprawdź instrukcję montażu kasety. Sprawdź Rysunek 38 do 
Rysunku 49 dla odpowiedniego montażu i wymiarów montażowych. 
Wszystkie niezbędne wymiary i rysunki montażowe dostępne są na 
www.moeller.net/de/support.

6

3

8

5 4

2

7

1

6

3

10

9

1. Szyny wysuwne
2. Przyłącza obwodów pomocniczych
3. Rączka do unoszenia
4. elementy kodujące
5. Miejsce uziemienia 
6. Otwór wentylacji gazów
7. Stacjonarne przyłącza główne
8. Klapy izolacyjne (otwarte)
9. Płaskie przyłącza
10. Uniwersalne tylne przyłącza główne

Rysunek 37.  jednostka wysuwna (kaseta) IZMX16 
(widok od przodu i od tyłu)
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254,0

6x ∅ 8,1
Alternatywne miejsca monta¿owe,

nale¿y stosowaæ sprzêt o zredukowanej
wysokości w tych miejscach

218,4

52,9

113,0119,4

190,5

139,7

Rzut szczegó³owy A
Skala 1:0
6 miejsc

 

∅ 25,4

Powierzchnia
miedzi

M8 x 1,2
gwintowane
na g³êbokośæ
max. 8,9 mm

od powierzchni
miedzi

152,4

85,6

4x ∅ 8,1

4x Wskazane
miejsca monta¿owe

Os³ona komór gaszeniowych

93,6

24,4

228,6

Umiejscowienie opcjonalnego
modu³u komunikacyjnego

 

Spójrz na
rzut szczegó³owy A

 

359,9

2x 190,5

2x 66,5

252,8

69,9 69,9

254,0

Rysunek 38. 3-biegunowa jednostka wysuwna (kaseta) – widok z przodu i z tyłu (mm)
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Pozycja PRACA

246,7

8,1

21,6

266,6

16,7

5,29,1

295,8

249,9

242,9
25,6

18,6

Pozycja TEST

50,2 15,0

90° odchylenie
(10° skok

swobodny,
80° skok

przy zazbrajaniu)

 

 

108,6

108,6

Rysunek 39. 3-biegunowa jednostka wysuwna (kaseta) – widok z boku pozycji PRaCa i TEST (mm)
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Pozycja PRZERWA IZOLACYJNA

Pozycja KONSERWACJA

67,6

32,3

236,2

271,4

Rysunek 40. 3-biegunowa jednostka wysuwna (kaseta) – widok z boku pozycji PRZERwa IZOlaCyjNa i KONSERwaCja (mm)
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Wskazana
przegroda

Wskazana
przegroda

69,9

69,9

69,9

90,0

56,6

15,0

∅13,5

26,0

152,4

50,8

85,6

72,9

12,5

139,7

Rysunek 41. 3-biegunowa jednostka wysuwna (kaseta) – Widok z góry/z boku uniwersalnych przyłączy poziomych (mm)
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Wskazana przegroda

Wskazana
przegroda

60,6

139,7

69,9

69,9

69,9

90,0

56,6
3x 15,0

∅13,5

26,0

152,4

60,2

 

50,8

 
51,5

73,1

Rysunek 42. 3-biegunowa jednostka wysuwna (kaseta) – Widok z góry/z boku uniwersalnych przyłączy pionowych (mm)
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190,5

228,6

222,3

26,7

∅9,7
Spójrz na Rysunek 39

z miejscami
monta¿owymi kasety

Metalowa
obudowa kasety

 
213,1

310,4

12x ∅4,8

182,5

182,5

101,6

21,8

 69,2
101,6

55,8

19,9

0,2

Rysunek 43. 3-biegunowa jednostka wysuwna (kaseta) – widok z przodu wycięcia w drzwiach (mm)
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Rzut szczegó³owy A
Skala 1:0
6 miejsc

 

∅25,4

Powierzchnia
miedzi

 

M8 x 1,2
gwintowane

na g³êbokośæ max. 8,9 mm
od powierzchni miedzi

152,4

85,6

4x ∅8,1

4x Wskazane
miejsca monta¿owe

 

Os³ona komór
gaszeniowych

 24,4

Spójrz na rzut
szczegó³owy A

 

359,9

 
190,5

 66,5

69,9 69,9 69,9

323,9

298,5

260,4

222,3

288,3

322,6

52,9

113,0119,4

 163,6

6x ∅8,1
Alternatywne miejsca monta¿owe,

nale¿y stosowaæ sprzêt o zredukowanej
wysokości w tych miejscach

Rysunek 44. 4-biegunowa jednostka wysuwna (kaseta)
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246,7108,6

108,6

8,1

21,6

266,6

Pozycja PRACA

Pozycja TEST

16,7

5,29,1

295,8

249,9

242,9

25,6

18,6

 50,2 15,0

90° odchylenie
(10° skok

swobodny,
80° skok

przy zazbrajaniu)

 

Rysunek 45. 4-biegunowa jednostka wysuwna (kaseta) – widok z boku pozycji PRaCa i TEST (mm)
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 67,6

32,3

Pozycja PRZERWA IZOLACYJNA

Pozycja KONSERWACJA

236,2

 
271,4

Rysunek 46. 4-biegunowa jednostka wysuwna (kaseta) – widok z boku pozycji PRZERwa IZOlaCyjNa i KONSERwaCja (mm)
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Wskazana przegroda

15,0

139,7

152,4

78,0

Wskazana
przegroda

∅13,5

26,0

72,9

12,5

56,6

90,0

69,9

69,9

69,9

69,9

69,9

50,8

Rysunek 47. 4-biegunowa jednostka wysuwna (kaseta) – Widok z góry/z boku uniwersalnych przyłączy poziomych (mm)
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Wskazana przegroda

56,6

90,9
3x 15,0  

69,9

69,9

69,9

69,9

69,9

Wskazana
przegroda

139,8

 60,6

∅13,5

 

26,0

152,4

50,8

85,3

73,1

51,5

Rysunek 48. 4-biegunowa jednostka wysuwna (kaseta) – Widok z góry/z boku uniwersalnych przyłączy pionowych (mm)
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190,5

228,6

222,3

26,7

∅9.7
Spójrz na Rysunek 39

z miejscami
monta¿owymi kasety

Metalowa
obudowa kasety

 
213,1

310,4

12x 4,8

182,5

182,5

101,6

21,8

69,2
101,6

55,8

19,9

.

0,2

Rysunek 49. 4-biegunowa jednostka wysuwna (kaseta) – widok z przodu wycięcia w drzwiach (mm)
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Rozdział 5: Wyłącznik w wersji stacjonarnej 
Informacje ogólne

W Rozdziale 3 zostały omówione zagadnienia i cechy wspólne dla 
wszystkich wyłączników IZM, bez względu na typ montażu. W tej 
części omówione zostaną cechy charakterystyczne dla konfiguracji 
wyłączników stacjonarnych, które nie zostały wspomniane wcze-
śniej.

wyłącznik w wersji stacjonarnej 

Wyłącznik stacjonarny jest aparatem solidnie zamocowanym na 
strukturze bez możliwości wysuwu.
Wyłącznik jest dostępny w wersji powierzchniowej, jak i podłączeń 
tylnych (Rysunek 15 i Rysunek 51).
Wyłącznik stacjonarny w wersji powierzchniowej posiada przyłącza 
od przodu dzięki odpowiednim elementom montażowym. Dla 
takiego podłączenia należy użyć specjalnego osprzętu oraz instrukcji 
montażowych, dostarczonych z wyłącznikami stacjonarnymi. Osłona 
komór gaszeniowych oraz osłona dolna zasłaniają wewnętrznie 
zamontowane przyłącza płaskie, które służą do dostosowania szyn 
bądź przyłączy kablowych.
Podłączenie tylne wyłączników jest możliwe dzięki specjalnym 
lewo- i prawostronnym kątownikom, które umożliwiają umiejscowie-
nie ich na płaszczyźnie poziomej bądź pionowej. Wyłączniki stacjo-
narne z przyłączami od przodu również mogą wykorzystać te 
kątowniki do montażu na odpowiedniej powierzchni pionowej. 
Standardowe przyłącza płaskie z tyłu wyłącznika umożliwiają 
różnorodne konfiguracje przyłączy głównych tylnych.
Opcjonalnie dostępne są przyłącza główne od przodu, tylne oraz do 
podłączeń kabli. Odnośnie szczegółów sprawdź instrukcję montażu 
wyłącznika stacjonarnego.
Sprawdź Rysunek 52 do Rysunku 69 dla odpowiedniego montażu 
i wymiarów montażowych. Wszystkie niezbędne wymiary i rysunki 
montażowe dostępne są na www.moeller.net/de/support.

Osłona komór 
gaszeniowych

Osłona

Rysunek 50. Przyłącza od przodu

Przyłącza płaskie 
z opcjonalnymi 
uniwersalnymi 
przyłączami 
głównymi

Rysunek 51. Przyłącza tylne
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34,8

224,0

189,9

 209,6

Widok z przodu

Widok od góry

Widok z boku

Przestrzeñ
gazowydmuchu
– nie zakrywaæ

181,8

334,8

106,9

249,7

6,2

455,9

131,6

Rysunek 52. 3-biegunowy wyłącznik – widoki i wymiary (mm) (IEC 630–1600 a)
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M8 x 1,2
gwintowane
350° maks.

g³êbokośæ gwintu
od powierzchni

miedzi

Rzut szczegó³owy A
Skala 1:0
6 miejsc

Spójrz na
rzut szczegó³owy A

∅25,4

Powierzchnia
miedzi

 ∅61,0

152,4

69,9 69,9

36,6

34,9

225,5

130,1

Widok z boku, z przegrodami

Widok od ty³u

Rysunek 53. 3-biegunowy wyłącznik – widoki i wymiary (mm) (IEC 630–1600 a)
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152,4

39,9

69,9 69,9 50,0

209,5

 

∅8,38

8,38

239,5
 29,7

20,3

 
38,1

P³yta monta¿owa do szyn

Dźwignia
zazbrajania sprê¿yny

249,7

12,0

184,1
123,2

90° odchylenie
(10° skok

swobodny,
80° skok

przy zazbrajaniu)

 

 

Os³ona komór gaszeniowych

Dolna powierzchnia monta¿owa

338,0

239,5

119,8
 

32,1

100,5

 

11,9
 

13,1

8,38

Rysunek 54. 3-biegunowy wyłącznik – wymiary kątowników montażowych (mm) (IEC 630–1600 a)
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406,3

209,5

Dźwignia
zazbrajania sprê¿yny

Wskazane przegrody

73,7

 2x 133,1

110,9

249,7

90° odchylenie
(10° skok

swobodny,
80° skok

przy zazbrajaniu)

 
 

Os³ona komór
gaszeniowych

Os³ona

4 x M8 x 1,25
(schowane)

 

6x ∅5,5
Otwory

monta¿owe

 198,1

2x 199,9

55,1

143,0

112,4

 9,871,5

98,9

Rysunek 55.  3-biegunowy wyłącznik – Montaż przyłączy bezpośredni, wymiary przyłączy kablowych (mm) (IEC 630–1600 A)
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Powierzchnia gazowydmuchu
– nie zakrywaæ

P³yta monta¿owa
do szyn

181,8

133,1

11,9

406,3

209,5

69,9 69,9

Rysunek 56. 3-biegunowy wyłącznik – Montaż szyn równoległy, wymiary (mm) (IEC 630–1600 a)
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2x 69,9

15,0

35,4

∅13,5

152,4

50,8

47,9

27,0

7,5

42,4

14,5

Rysunek 57. 3-biegunowy wyłącznik – wymiary uniwersalnych przyłączy pionowych (mm) (IEC 630–1600 a)

Uwaga: Widok z zainstalowaną opcjonalną stopą montażową.
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2x 69,9

15,0

32,1

∅13,5

152,4

50,8

39,9

27,0

 7,5

 44,6

 11,9

24,6

Rysunek 58. 3-biegunowy wyłącznik – wymiary uniwersalnych przyłączy poziomych (mm) (IEC 630–1600 a)
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99,4 99,4

138,2

149,2

 62,1

40,7

123,6

68,3

Lewy
adapter

pod akcesoria

Prawy
adapter
pod akcesoria

Rysunek 59. 3-biegunowy wyłącznik – Instalacja oraz wymiary do wysunięcia adaptera pod akcesoria (mm)

Uwaga: Wymagany jest minimalny odstęp 50,8 mm z każdej strony, aby mieć możliwość wyjęcia lewego i prawego adaptera pod akcesoria.
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12x ∅4,78 

263,5

213,1

2x 101,6  

2x 266,7
 

101,6

131,1

304,8

Wyciêcie
w drzwiach

2x 101,6
 

Rysunek 60. 3-biegunowy wyłącznik – widok z przodu wycięcia w drzwiach (mm)
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Widok z przodu

334,8

293,9

189,9

279,4

Widok z góry

Przestrzeñ
gazowydmuchu
– nie zakrywaæ

181,8

Widok z boku

334,8

 106,9

249,7

 6,2

455,9

131,6

Rysunek 61. 4-biegunowy wyłącznik – widoki i wymiary (mm) (IEC 630–1600 a)
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Widok z boku, z przegrodami

Widok od ty³u

M8 x 1,2
gwintowane
350° maks.

g³êbokośæ gwintu
od powierzchni miedzi

Rzut szczegó³owy A
Skala 1:0
6 miejsc

 

Spójrz na
rzut szczegó³ówy A

∅25,4

Powierzchnia
miedzi

225,5

128,9

∅61,0

152,4

 69,9

69,9

36,6

34,9

 69,9

 

 

Rysunek 62. 4-biegunowy wyłącznik – widoki i wymiary (mm) (IEC 630–1600 a)
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Os³ona komór gaszeniowych

338,0

119,8

13,1

309,4

8,38

Dolna powierzchnia monta¿owa

32,1

125,3
112,5

∅8,38

8,38

309,4

29,7

20,3

38,1

12,0

184,1
123,2

P³yta
monta¿owa
do szyn

Dźwignia
zazbrajania

sprê¿yny

249,7

90° odchylenie
(10° skok

swobodny,
80° skok

przy zazbrajaniu)

 
 

152,4

39,9

50,0

279,3

69,9 69,9 69,9

Rysunek 63. 4-biegunowy wyłącznik – wymiary kątowników montażowych (mm) (IEC 630–1600 a)
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Dźwignia
zazbrajania

sprê¿yny

Wskazane przegrody

73,7

2x 133,1

110,9

249,7

90° odchylenie
(10° skok

swobodny,
80° skok

przy zazbrajaniu)

 

279,4

406,3

268,0

269,7

Os³ona komór
gaszeniowych

Os³ona

6x M8 x 1,25
(schowane)

6x ∅5,5
Otwory

monta¿owe

55,1

143,0
112,4

9,8
71,5

 98,9

Rysunek 64.  4-biegunowy wyłącznik – Montaż przyłączy bezpośredni, Wymiary przyłączy kablowych (mm) (IEC 630–1600 A)
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 279,4

406,3

Przestrzeñ gazowydmuchu
– nie zakrywaæ

P³yta
monta¿owa
do szyn

181,8

133,1

11,9

69,9 69,9 69,9

Rysunek 65. 4-biegunowy wyłącznik – Montaż szyn równoległy, wymiary (mm) (IEC 630–1600 a)



Seria IZMXInstrukcja obsługi MN01301001E
Obowiązuje od października 2009

56 EATON www.moeller.pl

3x 69,9

15,0

35,4
∅13,5

152,4

50,8

 

47,9

27,0

14,5

Rysunek 66. 4-biegunowy wyłącznik – wymiary uniwersalnych przyłączy pionowych (mm) (IEC 630–1600 a)
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3x 69,9

32,1

∅13,5

50,8

27,0

 44,6

15,0

152,4

39,9

Rysunek 67. 4-biegunowy wyłącznik – wymiary uniwersalnych przyłączy pionowych (mm) (IEC 630–1600 a)
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99,4 99,4

138,2

149,2

62,1

40,7

123,6

68,3

Lewy
adapter

pod akcesoria

Prawy
adapter
pod akcesoria

Rysunek 68. 4-biegunowy wyłącznik – Instalacja oraz wymiary do wysunięcia adaptera pod akcesoria (mm)

Uwaga: Wymagany jest minimalny odstęp 50,8 mm z każdej strony, aby mieć możliwość wyjęcia lewego i prawego adaptera pod akcesoria.
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12x ∅4,78 

263,5

213,1

2x 101,6  

2x 266,7

2x 101,6

131,1

304,8

Wyciêcie
w drzwiach

2x 101,6
 

Rysunek 69. 4-biegunowy wyłącznik – widok z przodu wycięcia w drzwiach (mm)
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Rozdział 6: Kontrola i konserwacja 
Informacje ogólne

 OSTRZEŻENIE
NIEPRZESTRZEGANIE ZASAD KONTROLI, CZYSZCZENIA I KONSERWACJI 
WYŁĄCZNIKÓW POWIETRZNYCH MOŻE SKRÓCIĆ ŻYWOTNOŚĆ 
SPRZĘTU LUB SPOWODOWAĆ JEGO NIEPRAWIDŁOWE DZIAŁANIE 
PODCZAS WYSTĄPIENIA AWARII. MOŻE TO SPOWODOWAĆ 
USZKODZENIE SPRZĘTU, OBRAŻENIA CIAŁA LUB NAWET ŚMIERĆ.

 UWAGA
PROCEDURY KONTROLI I KONSERWACJI POWINNY BYĆ 
WYKONYWANE TYLKO PRZEZ PERSONEL OBEZNANY Z ZAGROŻENIAMI 
ZWIĄZANYMI Z OBSŁUGĄ WYŁĄCZNIKA BĘDĄCEGO POD NAPIĘCIEM. 
DODATKOWO, PERSONEL POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ ZE 
SPECYFIKACJAMI RÓŻNYCH TYPÓW WYŁĄCZNIKÓW 
ZAPREZENTOWANYCH W TEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI.

Z powodu zmienności warunków użytkowania oraz dużego nacisku 
kładzionego na wyłączniki w celu zapewnienia ochrony i ciągłości 
pracy, kontrola i konserwacja powinny odbywać się regularnie. jako 
że konserwacja wyłączników składa się głównie z utrzymywania ich 
w czystości, częstotliwość wyznaczonych kontroli i konserwacji 
zależy w pewnym stopniu od czystości otoczenia. Zaleca się 
wypełnianie konserwacyjnych kart kontrolnych. 

Ogólne zalecenia 

czynności związane z czyszczeniem wyłącznika powinny być częścią 
wszelkich czynności związanych z zestawem, w którym wyłącznik 
jest zainstalowany. luźny kurz i pył może być usuwany z powierzchni 
zewnętrznej przy użyciu odkurzacza przemysłowego i/lub miękkiej 
szmatki. jeżeli nie ma takiego zalecenia, nigdy nie używaj do 
czyszczenia powietrza pod ciśnieniem, ponieważ kurz lub pył mogą 
być przeniesione na części mechaniczne wyłącznika, gdzie dodatko-
we źródło tarcia może spowodować problemy. nigdy nie używaj 
szczotki drucianej do czyszczenia jakichkolwiek powierzchni wyłącz-
nika.

Kiedy kontrolować 

normy przemysłowe dla tego typu sprzętu zalecają kontrolę ogólną 
i smarowanie po czynnościach wymienionych w Tabeli 5. Kontrola 
powinna być również przeprowadzona pod koniec pierwszych 
sześciu miesięcy pracy, nawet jeśli nie została osiągnięta określona 
liczba operacji.
 
Tabela 5. Częstotliwość przeglądów

Wielkość wyłącznika Częstotliwość (cykle wyłącznika) a

800 A i powyżej 1750

Pomiędzy 800 a 3000 A 500

a Cykl wyłącznika = Jeden cykl otwarcia/zamknięcia bez obciążenia.

Po pierwszej kontroli urządzenie powinno być sprawdzane przynaj-
mniej raz w roku. jeżeli kontrole nie wykazują odchyleń od wymagań 
dotyczących pracy urządzenia, okres ten może ulec ekonomicznie 
uzasadnionemu wydłużeniu. W odwrotnej sytuacji, jeżeli zalecana 
kontrola ujawnia np. duże nagromadzenie pyłu lub ciał obcych, które 
mogą powodować uszkodzenia mechaniczne, elektryczne oraz 
izolacji, okresy pomiędzy kontrolami i konserwacjami powinny być 
skrócone.
 

Co kontrolować

 WAŻNE
PRZED WYKONYWANIEM JAKICHKOLWIEK PRAC PRZY 
WYŁĄCZNIKACH WYSUWNYCH, UPEWNIJ SIĘ, ŻE WYŁĄCZNIK JEST 
WYSUNIĘTY DO POZYCJI TEST LUB DISCONNECT. PODCZAS 
WYSUWANIA LUB WSUWANIA WYŁĄCZNIKA, NALEŻY ZWRACAĆ 
UWAGĘ NA WSZELKIE OZNAKI WSKAZUJĄCE , ŻE PROCES TEN NIE 
PRZEBIEGA PRAWIDŁOWO. PODCZAS PRAC PRZY WYŁĄCZNIKU 
STACJONARNYM, SYSTEM SZYN ZASILAJĄCYCH POWINIEN BYĆ 
WYŁĄCZONY SPOD NAPIĘCIA DLA WYGODY I BEZPIECZEŃSTWA . 
WYŁĄCZNIK POWINIEN BYĆ WYŁĄCZONY DO POZYCJI OFF 
I MECHANIZM SPRĘŻYNOWY ZWOLNIONY.

Po oczyszczeniu wyłącznika, co zostało opisane w części „Ogólne 
zalecenia”, wzrokowo sprawdzić czy nie ma żadnych oznak uszko-
dzeń, brakujących lub luźnych części i niezwykłego zużycia. Zacho-
wać szczególną czujność na obecność ciał obcych, które muszą 
zostać usunięte. W wyłącznikach wysuwnych, skontrolować stan 
rozłącznych styków głównych pod kątem oznak zużycia i erozji 
(Rysunek 17). Dokonać odpowiednich napraw wszelkich znalezionych 
uszkodzeń.
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Badania diagnostyczne

eaton Moeller zaleca przeprowadzanie następujących testów 
funkcjonalnych na wyłącznikach IZMX16 jako część procedur 
konserwacyjnych. Wyłącznik powinien zostać wyłączony z użytku 
i powiadomiona firma eaton Moeller, gdy wyłącznik nie wykona 
któregokolwiek z tych testów pomyślnie. Proszę się przygotować do 
dostarczenia liczby operacji wyłącznika wykonanych do chwili 
obecnej, jak również następujących informacji z tabliczki znamiono-
wej (Rysunek 70).

1. nr G.O. #:  It: Seq:
2. nr. zam., klienta 
3. Data produkcji
4. Typ kat#:

2

IZMX16H3-V16W

IZMX16

Iu = 1600A
3 Pole
50/60 Hz

Ui

Uimp

Ue

Icu

Ics

Icw/0,5sec

Use Only Group C Rating Plug

IEC/EN 60947-2

Motor Operator
Spring Release
Latch Check Switch
Shunt Trip #1
Shunt Trip #2
UVR
Auxiliary Switch
Bell Alarm Sw/OTS

110-125 Vac,Vdc
110-127 Vac,Vdc
SR Connected
110-127 Vac,Vdc
NONE
110-125 Vac,Vdc
4 Form C
2 Form C

Trip Unit Auxiliary Voltage = 24 Vdc

fl

Category B

1000V

12000V

440V

65 kA

50 kA

42 kA

690V

42 kA

42 kA

42 kA

Accessories

Cust. P.O. XXXXXXX
G.O. XXXXXX
It: 000
Seq: 000
090401

Vac = 50/60 Hz

1

3

4

Rysunek 70. Informacje na tabliczce znamionowej
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Sprawdzenie sterowania ręcznego 

Wykonaj następujące siedem kroków w celu zweryfikowania 
poprawnego otwierania i zamykania wyłącznika zgodnie z flagami 
stanu na froncie wyłącznika (Rysunek 19).
 
Krok 1: napnij mechanizm sprężynowy, używając ręcznej dźwigni 
napinającej bądź napędu silnikowego.

Krok 2: naciśnij przycisk On, aby ręcznie zamknąć wyłącznik.

Krok 3: napnij mechanizm sprężynowy, używając ręcznej dźwigni 
napinającej bądź napędu silnikowego (w przypadku użycia napędu 
silnikowego, odłącz zasilanie napędu, aby zapobiec automatycznemu 
napięciu mechanizmu).

Krok 4: naciśnij przycisk OFF, aby ręcznie otworzyć wyłącznik.

Krok 5: naciśnij przycisk On, aby ręcznie zamknąć wyłącznik.

Krok 6: naciśnij przycisk OFF, aby ręcznie otworzyć wyłącznik.

Krok 7: Powtórz trzy razy pierwsze sześć kroków.

Sprawdzenie sterowania elektrycznego

Procedura ta jest oparta na założeniu, że wyłącznik jest wyposażony 
w opcjonalny wyzwalacz wzrostowy i elektromagnes załączający. 
jeżeli brakuje jednego z akcesoriów, użyj przycisku ręcznego, aby 
zastąpić jego działanie. Wykonaj następujące siedem kroków w celu 
zweryfikowania poprawnego otwierania i zamykania wyłącznika 
zgodnie z flagami stanu na froncie wyłącznika (Rysunek 19).

Krok 1: napnij mechanizm sprężynowy, używając ręcznej dźwigni 
napinającej bądź napędu silnikowego.

Krok 2: Zamknij wyłącznik przez podanie odpowiedniego napięcia na 
elektromagnes załączający.

Krok 3: napnij mechanizm sprężynowy, używając ręcznej dźwigni 
napinającej bądź napędu silnikowego (w przypadku użycia napędu 
silnikowego, odłącz zasilanie napędu, aby zapobiec automatycznemu 
napięciu mechanizmu).

Krok 4: Otwórz wyłącznik przez podanie odpowiedniego napięcia na 
wyzwalacz wzrostowy.

Krok 5: Zamknij wyłącznik przez elektromagnes załączający.

Krok 6: Otwórz wyłącznik przez wyzwalacz wzrostowy.

Krok 7: Powtórz pierwsze sześć kroków trzy razy.

Test modułu wyzwalacza elektronicznego

Sprawdź instrukcję do wyzwalaczy elektronicznych Digitrip 520 & 
520M dla kompaktowych wyłączników powietrznych IZMX16, aby 
uzyskać dokładniejsze instrukcje odnośnie procedury testowej.

Kontrola komór gaszeniowych

Gdy wyłącznik wyłączy zwarcie lub podczas zaplanowanych regular-
nych przeglądów, komory łukowe i gaszeniowe powinny być 
sprawdzane pod kątem jakichkolwiek uszkodzeń lub zabrudzeń. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na oznaki erozji wewnątrz komór 
gaszeniowych.

 WAŻNE
WYŁĄCZNIKI STACJONARNE POSIADAJĄ OSŁONĘ KOMÓR 
GASZENIOWYCH, UMIEJSCOWIONĄ NAD KOMORAMI GASZENIOWYMI, 
KTÓRA MUSI BYĆ USUNIĘTA PRZED KONTROLĄ. SPRAWDŹ 
INSTRUKCJĘ MONTAŻU I DEMONTAŻU OSŁONY KOMÓR 
GASZENIOWYCH WYŁĄCZNIKÓW STACJONARNYCH. PO KONTROLI 
ZAINSTALUJ KOMORY PONOWNIE.

aby usunąć osłonę komór gaszeniowych i skontrolować ją wraz 
z komorami gaszeniowymi, należy przeprowadzić pięć następujących 
kroków.

Krok 1: Za pomocą 3 mm klucza nimbusowego zdemontuj cztery od 
góry wkręcone śruby montażowe oraz pokrywę uchylną. 

Rysunek 71. Krok 1
       
Krok 2: Unieś komorę łukową i wyjmij ją z komory gaszeniowej.
 

Rysunek 72. Krok 2
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Krok 3: Wykonaj tą samą procedurą w celu wyjęcia pozostałych 
dwóch komór łukowych.

Krok 4: Sprawdź komorę łukową pod kątem uszkodzeń, po czym 
odwróć i sprawdź wnętrze od strony uszkodzeń i zabrudzeń. Komory 
łukowe w IZMX16 nie mogą być wymieniane. W przypadku zaobser-
wowania uszkodzeń bądź zabrudzeń skontaktuj się z firmą eaton 
Moeller po dodatkowe informacje.

Rysunek 73. Krok 4

Krok 5: Kiedy kontrola zostanie zakończona, umieść każdą komorę 
łukową z pokrywą uchylną w komorach gaszeniowych z śrubami 
montażowymi.

 OSTRZEŻENIE
KOMORY ŁUKOWE Z POKRYWAMI UCHYLNYMI MUSZĄ ZAWSZE BYĆ 
POPRAWNIE ZABEZPIECZONE W SWOIM MIEJSCU ZANIM WYŁĄCZNIK 
ZOSTANIE ZAINSTALOWANY W PRZEDZIALE WYŁĄCZNIKOWYM 
ROZDZIELNI. BŁĘDNA INSTALACJA MOŻE DOPROWADZIĆ DO 
ZNISZCZENIA SPRZĘTU, USZKODZENIA CIAŁA LUB SPOWODOWAĆ 
ŚMIERĆ.

 
Kontrola styków głównych

Gdy komory łukowe są usunięte, przeprowadź kontrolę wizualną 
stanu każdego styku głównego pod kątem oznak zużycia i/lub 
uszkodzenia. Styki główne w IZMX16 nie mogą być wymieniane. 
W przypadku zaobserwowania uszkodzeń bądź zabrudzeń skontaktuj 
się z firmą eaton Moeller po dodatkowe informacje.
 
Różne modyfikacje i/lub zmiany 

Tematy omówione tutaj będą się odnosić do tych czynności, które 
mogą być przeprowadzone w zakresie zmiany, modyfikacji, konser-
wacji lub naprawy wyłącznika IZMX16. niektóre czynności nie mogą 
być wykonywane samodzielnie przez kupującego. Dodatkowo te 
informacje nie zawierają większości urządzeń dodatkowych, których 
instalacja jest opisana w oddzielnych, przeznaczonych dla nich 
instrukcjach.

wymiana wyzwalacza elektronicznego i wkładek 
znamionowych prądu

W celu wymiany wyzwalacza elektronicznego i wkładek znamiono-
wych prądu sprawdź instrukcję dedykowaną wyzwalaczom elektro-
nicznym Digitrip. 

Przekładniki prądowe

Przekładniki prądowe typu Rogowskiego nie są do wymiany przez 
kupującego.

wymiana obudowy znamionowa

Wymiana obudowy znamionowej nie jest do wykonania przez 
kupującego.
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Rozdział 7: Wykrywanie i usuwanie usterek 
wprowadzenie 

Tabela 6 może pomóc w ustaleniu prawdopodobnych przyczyn 
problemów z wyłącznikiem oraz możliwe do przeprowadzenia 
czynności naprawcze. Możliwe problemy związane z elektronicznym 

modułem wyzwalacza zostały zawarte w publikacji firmowej 
wyzwalaczy Digitrip. jeżeli problem nie może zostać rozwiązany przy 
pomocy podanych informacji, należy skontaktować się z serwisem 
firmy eaton Moeller, celem uzyskania dokładniejszej pomocy.

Tabela 6. wykrywanie i usuwanie usterek

Objawy Prawdopodobne przyczyny Czynności naprawcze

Wyłącznik wyzwala się (czerwony przycisk 
wskaźnika przyczyny wyzwolenia jest na 
zewnątrz i/lub wskaźnik zadziałania LED się 
świeci) podczas zamykania pod obciążeniem

Wkładka znamionowa prądu nie jest zainstalowana 
i płynie prąd obciążenia przez wyłącznik

Zainstaluj odpowiednią do znamionowej wielkości obudowy wkładkę znamionową prądu

Wielokrotne załączenie nieustalonego (udarowego) 
prądu z aktywną pamięcią termiczną

Czekaj, aż wyłącznik (i obciążenie) ostygnie przed ponownym zamknięciem

Przeciążenie lub zwarcie Użyj wskaźników stanu i zadziałania w celu lokalizacji i usunięcia przeciążenia lub zwarcia

Wyłącznik się otwiera (przycisk wskaźnika 
przyczyny wyzwolenia nie jest na zewnątrz)

Wyzwolony wyzwalacz podnapięciowy (UVR); 
napięcie za niskie lub jego brak

Sprawdź i skoryguj napięcie zasilania UVR (85–110% napięcia znamionowego)

Wyzwolony wyzwalacz wzrostowy Sprawdź sygnał(y) sterujący(-e) wyzwalacza wzrostowego; skoryguj w razie potrzeby

Uszkodzenie rygla wyzwalacza Skontroluj stan rygla i zazębienie przed zamknięciem; skonsultuj się z centrum serwisowym 
Eaton Moeller

Nie można otworzyć wyłącznika zdalnie, ale 
można otworzyć lokalnie

Brak sygnału wysterowania wyzwalacza 
wzrostowego lub jest on za słaby

Sprawdź napięcie zasilania, czy przekracza 70% wartości napięcia znamionowego, gdy jest 
podawany sygnał na wyzwalacz

Wyzwalacz wzrostowy jest uszkodzony lub 
niepoprawnie zainstalowany

Usuń pokrywę czołową; sprawdź napięcie zasilające wyzwalacz wzrostowy; upewnij się, że 
wyzwalacz jest wstawiony i zatrzaśnięty w odpowiednim miejscu; sprawdź mechanizm 
wyzwalacza; wymień go, gdy jest uszkodzony

Problem z przewodami obwodów pomocniczych Upewnij się, że połączenia elektryczne pinów i gniazd we wtyczkach są prawidłowe

Wyłącznik nie może być otwarty lokalnie Przycisk OPEN jest zablokowany Usuń blokadę

Uszkodzony mechanizm lub zespawane styki 
główne

Skontaktuj się z centrum serwisowym Eaton Moeller

Nie można załączyć wyłącznika ani lokalnie 
(ręcznie), ani wysterować zdalnie; sprężyny 
nie są zwolnione

Sprężyny zamykające nie są całkowicie napięte 
(sprawdź wskaźnik NAPIĘCIA SPRĘŻYNY)

Napnij sprężynę ręcznie; sprawdź napięcie zasilające napędu zdalnego; wymień napęd 
zdalny jeżeli jest uszkodzony

Przy wyposażeniu w wyzwalacz podnapięciowy, 
wyzwalacz podnapięciowy nie jest pod napięciem 
lub jest uszkodzony

Wypnij wyzwalacz podnapięciowy z panelu montażowego i powtórz operację zamknięcia; 
gdy jest OK, sprawdź wyzwalacz (> 85%); wymień wyzwalacz podnapięciowy, gdy jest 
uszkodzony

Wyłącznik zablokowany w pozycji OTWARTEJ Sprawdź przyczynę zablokowania

Działa blokada wysuwu; napęd wysuwny Upewnij się, że wyłącznik jest w pozycji pozwalającej na zamkniecie; drzwi są otwarte 
i sprawdź czy klapka przykrywająca napęd wysuwny jest całkowicie zamknięta

Wyłącznik jest zblokowany z innym wyłącznikiem 
lub urządzeniem

Sprawdź obecność systemu blokującego (blokada cięgnowa lub kluczykowa); należy 
sprawdzić, czy zblokowany wyłącznik jest ZAMKNIĘTY

Wyłącznik nie może być zamknięty zdalnie 
(może być zamknięty lokalnie)

Napięcie zasilania cewki elektromagnesu 
załączającego jest za niskie lub elektromagnes 
załączający jest uszkodzony

Sprawdź napięcie zasilania; wymień elektromagnes załączający, jeżeli jest uszkodzony

Problem z przewodami obwodów pomocniczych Upewnij się, że połączenia elektryczne pinów i gniazd we wtyczkach są prawidłowe
Zweryfikuj poprawność podłączenia przewodów

Zablokowany sygnał cewki zamykającej 
elektromagnesu załączającego

Oczyść styki przekaźnika Digitrip 1150

Wyłącznik nie może być zamknięty lokalnie 
(może być zamknięty zdalnie)

Zablokowane przyciski otwierający i/lub 
zamykający

Sprawdź przyczynę zablokowania

Wyłącznik nie chce się zazbroić elektrycznie, 
ale można go zazbroić ręcznie

Brak napięcia zasilania silnika zazbrajającego lub 
jest ono za niskie (< 85%)

Sprawdź napięciowe obwody elektryczne silnika zazbrajającego (sprawdź pod obciążeniem) 

Silnik zazbrajający jest uszkodzony Wymień zespół silnika zazbrajającego

Wyłącznik wysuwny nie może być wsunięty Element kodujący kasety Parametry znamionowe wyłącznika nie odpowiadają wymaganym przez kasetę

Napęd wsuwający nie był całkowicie w pozycji 
DISCONNECT przy wkładaniu

Obracaj mechanizmem wsuwającym przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara do 
pozycji DISCONNECT, następnie włóż wyłącznik całkowicie do kasety

Napęd wsuwający nie jest  wsunięty wystarczająco 
daleko

Wciśnij wyłącznik tak daleko, jak to jest możliwe

Klapa izolacyjna zablokowana lub zamknięta Usuń problem


