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Rozdział 1: Wprowadzenie

Cel

Instrukcja ta ma za zadanie przedstawienie zasad instalacji, pracy 
oraz konserwacji wyłączników powietrznych niskiego napięcia serii 
IZMX 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. IL01301051E: Instrukcja wyzwalaczy elektronicznych Digitrip 520 
2. AD01301004E: Charakterystyki czasowo-prądowe wyzwalaczy 

elektronicznych Digitrip 520
3. IL01301064E: Instrukcja wyzwalaczy elektronicznych Digitrip 1150
4. AD01301005E: Charakterystyki czasowo-prądowe wyzwalaczy 

elektronicznych Digitrip 520
5. TD01301014E: Schematy połączeń wyłączników serii IZMX
6. Instrukcje montażowe (IL) dedykowane odpowiednim akcesoriom 

dostępne są do pobrania na www.eaton.com/seriesnrx
7. Odwiedź www.eaton.com/seriesnrx

Bezpieczeństwo

Podczas instalacji, użytkowania oraz konserwacji użytego sprzętu, 
muszą być ściśle przestrzegane wszystkie przepisy, normy oraz re-
gulacje 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.

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

W niniejszej instrukcji nie zostały opisane wszystkie możliwe przy-
padki, które mogą pojawić się podczas instalacji i konserwacji oraz 
wszystkie szczegóły i odmiany urządzeń. jeżeli występuje potrzeba 
uzyskania dodatkowych informacji, uwzględniających szczegóły doty-
czące instalacji, użytkowania lub konserwacji, należy skontaktować 
się z lokalnym przedstawicielem firmy Eaton.

 OSTRZEŻENIE
WYŁĄCZNIKI SERII IZMX 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

Muszą być przestrzegane następujące zalecenia celem ochrony per-
sonelu zajmującego się instalacją, obsługą i konserwacją sprzętu:
1. Tylko personel wykwalifikowany z dziedziny elektrotechniki, za-

znajomiony 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, tylko 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 po-
wietrznych, osoba nie powinna zostać uznana za wykwalifikowaną, 
jeśli nie jest szczegółowo przeszkolona z zakresu obsługi wyłącznika 
oraz jego podzespołów. Ponadto osoba taka powinna posiadać wie-
dzę z zakresu rodzaju podłączonych obciążeń.
 
W celu instalacji i kontroli wyłączników i ich podzespołów, wykwalifi-
kowany personel powinien być również przeszkolony w zakresie za-
grożeń związanych z pracą z prądem elektrycznym oraz z właściwe-
go 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 serii IZMX wykorzystują 
system wyzwalaczy elektronicznych. jest on zaprojektowany, wypro-
dukowany oraz przetestowany do wykorzystania zarówno w roz-
dzielnicy jak i metalowych obudowach zgodnie z wymogami 
IEC 60947-2. Aparaty serii IZMX są zbudowane i przetestowane 
przez certyfikowany obiekt ISO ® 9002.

Seria wyłączników i rozłączników IZMX jest dostępna w różnych wy-
konaniach przyłączy oraz możliwości montażu stacjonarnej i wysuw-
nej. Zabudowa stacjonarna wyłącznika przeznaczona jest do podłą-
czenia szynami 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 (Konserwacja). Kaseta zbudowana jest do 
podłączenia szynami od przodu/od tyłu. Znamionowy prąd wyłączni-
ków jest w zakresie 800–4000 A, a znamionowa zdolność wyłącza-
nia zwarcia to 105 ka i jest zależna od wybranego wykonania. 
Wszystkie wyłączniki serii IZMX są w 100 procentach zgodne z wy-
mogami normy IEC.
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Etykieta i identyfikacja produktu

Tabliczka znamionowa wyłącznika zlokalizowana jest po prawej stro-
nie wyłącznika. Zawiera ona pełne informacje znamionowe i zawsze 
należy sprawdzić poprawność informacji na tabliczce z zamówionym 
aparatem (Rysunek 1). Zapoznaj się z tabliczką znamionową.

 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.

,V
,V

,V,V
,V

Typ ramy

Kod produktu

Do użycia z wkładką prądu znamionowego typu

Normy

Bieguny
Maksymalny prąd znamionowy ramy

Maksymalne znamionowe 
napięcie i częstotliwość

Znamionowe napięcie pracy

Prąd znamionowy zwarciowy wyłączalny (eksploatacyjny)
Prąd znamionowy zwarciowy wyłączalny (graniczny)

Prąd znamionowy zwarciowy krótkotrwały

Certyfikaty

Akcesoria 
zainstalowane 
w fabryce

Fabryczny kod 
kreskowy

Instrukcja obsługi 
wyłącznika (ANG)

20 cyfrowy numer 
katalogowy

Dodatkowe certyfikaty

Lokalizacja 
fabryki

Informacje 
zamówieniowe

Data produkcji 
(RRMMDD)

Znamionowe napięcie 
izolacji

Odporność na udar 
napięciowy

Kierunek dla użycia 
w sieci IT

Kategoria pracy

Funkcja wyłączania

Rysunek 1. Położenie tabliczki znamionowej IZMX
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Wyłącznik może zostać zidentyfikowany poprzez 20 cyfrowy numer katalogowy zlokalizowany na tabliczce znamionowej (Rysunek 2). Kaseta 
jednostki wysuwnej może być zidentyfikowana poprzez 14 cyforwy numer (Rysunek 2a). Poniżej przedstawiony jest ogólny przegląd kodo-
wania numerów katalogowych.

Pozycja 1 Rama znamionowa wyłącznika
N Typ RF 800 do 4000 A
R Typ RF 800 do 4000 A

Pozycja 2 Norma
E IEC 60947-2

Pozycje 3, 4 Zdolność łączeniowa
S4 42 kA przy 440 V AC IEC
S5 65 kA przy 440 V AC IEC
S6 65/66 kA przy 440 V AC IEC
S8 85 kA przy 440 V AC IEC
SC 105 kA przy 440 V AC IEC

Pozycje 5, 6 Znamionowy prąd pracy
07 630 A Rama
08 800 A Rama
10 1000 A Rama
13 1250 A Rama
16 1600 A Rama
20 2000 A Rama
25 2500 A Rama
32 3200 A Rama
40 4000 A Rama

Pozycja 7 Biegunowość i fazy
3 3-biegunowy    ABC
4 4-biegunowy    NABC

Pozycja 8 Rodzaj zabudowy
W Wysuwny
B Stacjonarny

Pozycja 11 Wkładka prądu znamionowego (Ampery)
0 Non-Auto Switch
1 200
2 250
3 300
4 400
8 800
A 1000
C 1250
D 1600
M 2000
N 2500
Q 3200
R 4000

Wybór wyzwalacza 
elektronicznego

Zabepieczenie ZSI ARMS Pozycje 
9–10

Brak zabezpieczenia –
rozłącznik

Brak SW
Digitrip 520 – Zabezpieczenie stadnardowe instalacji
Zabezpieczenie LI LI 22
Digitrip 520 - Zabezpieczenie selektywne

LSI(G)
-ZSI (Opcjonalnie)

LSI – 52
LSI ZSI 53
LSIG – 5G
LSIG ZSI 5H

Digitrip 520 - Zabezpieczenie selektywne

LSI(G/A)
– Pomiary
– Możliwości komunikacji
–  Możliwość podłączenia 

zasilania zewn., 24 V DC
– ZSI opcjonalnie
– ARMS opcjonalnie

LSI – – M2
LSI ZSI – M3
LSIA – – MA
LSIA ZSI – MB
LSIG – – MG
LSIG ZSI – MH
LSI – ARMS R2
LSI ZSI ARMS R3
LSIA – ARMS RA
LSIA ZSI ARMS RB
LSIG – ARMS RG
LSIG ZSI ARMS RH

Digitrip 1150i – Zabezpieczenie z pomiarem mocy

Zabezpieczenie 520M 
+ Koloworwy wiświetlacz LCD
Zaawansowane funkcje pomiarowe 
i zabezpieczeniowe

LSI – – 12
LSI ZSI – 13
LSIGA – – 14
LSIGA ZSI – 15
LSI – ARMS 16
LSI ZSI ARMS 17
LSIGA – ARMS 18
LSIGA ZSI ARMS 19

Pozycja 12 Wyzwalacz wzrostowy
N Brak wyzwalacza wzrostowego
A 110–127 V AC/DC
R 208–240 V AC/DC
L 24 V DC
H 48 V DC
S 60 V DC

Pozycja 13 Napęd silnikowy
M Sterowanie ręczzne
B 110–125 V AC/DC
T 208–250 V AC/DC
L 24 V DC
H 48 V DC
S 60 V DC

System kodowania numerów katalogowych wyłączników serii NRX
Wybór aparatu podstawowego
(Pozycja 1–8)

Zabezpieczenie prądowe
(Pozycja 9–11)

Akcesoria wyłącznika
(Pozycja 12–20)

Pozycja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Przykład R E S 8 4 0 3 W 5 2 G A B A N 4 X N D X

Rysunek 2. Oznaczenia katalogowe serii IZMX (kontynuacja na następnej stronie)
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System kodowania numerów katalogowych wyłączników serii IZMX

Pozycje 14 Elektromagnes załączający Styk gotowości załączenia
N Brak elektromagnesu Brak LCS
A 110–125 V AC/DC Brak LCS
B 110–125 V AC/DC Elektromagnes załączający z LCS
C 110–125 V AC/DC LCS wewnętrznie oprzewodowane
R 208–250 V AC/DC Brak LCS
S 208–250 V AC/DC Elektromagnes załączający z LCS
T 208–250 V AC/DC LCS wewnętrznie oprzewodowane
L 24 V DC Brak LCS
P 24 V DC Elektromagnes załączający z LCS
Q 24 V DC LCS wewnętrznie oprzewodowane
H 48 V DC Brak LCS
J 48 V DC Elektromagnes załączający z LCS
K 48 V DC LCS wewnętrznie oprzewodowane
1 60 V DC Brak LCS
2 60 V DC Elektromagnes załączający z LCS
3 60 V DC LCS wewnętrznie oprzewodowane

Pozycja 15 UVR, Drugi wyzwalacz wzrostowy
N Brak
A 110–125 V AC/DC UVR
R 220–250 V AC/DC UVR
L 24 V DC UVR
H 48 V DC UVR
S 60 V DC UVR
G 32 V DC UVR
1 110–127 V AC/DC Drugi wyzwalacz wzrostowy
2 208–240 V AC/DC Drugi wyzwalacz wzrostowy
4 24 V DC Drugi wyzwalacz wzrostowy
8 48 V DC Drugi wyzwalacz wzrostowy
9 60 V DC Drugi wyzwalacz wzrostowy

Pozycja 16 Styki pomocnicze
N Brak
G 2 Form C (2a/2b)
1 4 Form C (4a/4b)
2 6 Form C (6a/6b)
4 8 Form C (8a/8b)
8 10 Form C (10a/10b)
9 12 Form C (12a/12b)

Pozycja 17 Wskaźnik 
wyzwolenia

Alarm 
dzwonkowy/
OTS

Przyłącza 
pomocnicze

Zdalny 
reset

N Brak Brak W zależności 
od akcesoriów

Brak

X Wskaźnik wyzwolenia Brak W zależności 
od akcesoriów

Brak

Z Wskaźnik wyzwolenia 2 Form C W zależności 
od akcesoriów

Brak

M Mechaniczny wskaźnik 
wyzwolenia

Brak W zależności 
od akcesoriów

Brak

A Mechaniczny wskaźnik 
wyzwolenia

Brak W zależności 
od akcesoriów

24 V DC

B Mechaniczny wskaźnik 
wyzwolenia

Brak W zależności 
od akcesoriów

120 V DC

C Mechaniczny wskaźnik 
wyzwolenia

Brak W zależności 
od akcesoriów

240 V DC

Y Mechaniczny wskaźnik 
wyzwolenia

2 Form C W zależności 
od akcesoriów

Brak

D Mechaniczny wskaźnik 
wyzwolenia

2 Form C W zależności 
od akcesoriów

24 V DC RR

E Mechaniczny wskaźnik 
wyzwolenia

2 Form C W zależności 
od akcesoriów

120 V DC RR

Pozycja 17 Wskaźnik 
wyzwolenia

Alarm 
dzwonkowy/
OTS

Przyłącza 
pomocnicze

Zdalny 
reset

F Mechaniczny wskaźnik 
wyzwolenia

2 Form C W zależności 
od akcesoriów

240 V DC RR

1 Brak Brak W pełni 
wyposażone

Brak RR

2 Wskaźnik wyzwolenia Brak W pełni 
wyposażone

Brak RR

3 Wskaźnik wyzwolenia 2 Form C W pełni 
wyposażone

Brak RR

4 Mechaniczny wskaźnik 
wyzwolenia

Brak OTS W pełni 
wyposażone

Brak RR

J Mechaniczny wskaźnik 
wyzwolenia

Brak OTS W pełni 
wyposażone

24 V DC RR

K Mechaniczny wskaźnik 
wyzwolenia

Brak OTS W pełni 
wyposażone

120 V DC RR

L Mechaniczny wskaźnik 
wyzwolenia

Brak OTS W pełni 
wyposażone

240 V DC RR

5 Mechaniczny wskaźnik 
wyzwolenia

2 Form C W pełni 
wyposażone

Brak RR

R Mechaniczny wskaźnik 
wyzwolenia

2 Form C W pełni 
wyposażone

24 V DC RR

S Mechaniczny wskaźnik 
wyzwolenia

2 Form C W pełni 
wyposażone

120 V DC RR

T Mechaniczny wskaźnik 
wyzwolenia

2 Form C W pełni 
wyposażone

240 V DC RR

Pozycja 18 Pokrywy przycisków na kłódkę, liczniki cykli łączeń
N Brak pokrywy na przyciski Brak licznika
A Brak pokrywy na przyciski Licznik zamontowany
B Pokrywa na przyciski (plastikowa/plastikowa) Brak licznika
J Pokrywa na przyciski (plastikowa/plastikowa) Licznik zamontowany
K Pokrywa na przyciski (metalowa/metalowa) Brak licznika
L Pokrywa na przyciski (metalowa/metalowa) Licznik zamontowany
5 Pokrywa na przyciski (metalowa/metalowa), 

Bezpieczne OFF
Brak licznika

6 Pokrywa na przyciski (metalowa/metalowa), 
Bezpieczne OFF

Licznik zamontowany

Pozycje 19 Akcesoria wyłącznika wysuwnego
Konfiguracja wyłącznika Klapy izolacyjne Przyłącza 

główne
D Dostarczony tylko wyłącznik n/d n/d
C Wyłącznik wysuwny w kasecie Brak Brak przyłączy
1 Wyłącznik wysuwny w kasecie Brak Pionowe
2 Wyłącznik wysuwny w kasecie Brak Poziome
8 Wyłącznik wysuwny w kasecie Brak Od przodu1)

9 Wyłącznik wysuwny w kasecie Klapy izolacyjne Brak przyłączy 
4 Wyłącznik wysuwny w kasecie Klapy izolacyjne Pionowe
5 Wyłącznik wysuwny w kasecie Klapy izolacyjne Poziome
7 Wyłącznik wysuwny w kasecie Klapy izolacyjne Od przodu1)

Przyłącza główne dla wyłącznika stacjonarnego
K Brak (Zalecane przyłącza dla ramy 4000 A)
F Pionowe
H Poziome

B Od przodu

Pozycja 20 Norma
X Future

a  Przyłącza dostarczane jako zestaw z wyłącznikiem i kasetą (opcja nie dostępna dla ramy 
4000 A)

Rysunek 2. Oznaczenia katalogowe serii NRX
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Pozycje 1, 2 Rodzina kaset i rama wyłącznika
RE Rama RF, IEC

Pozycje 3, 4 Znamionowy prąd ciągły
40 Rama RF, 2000–4000 A

Pozycja 5 Bieguny, fazy (patrząc od przodu wyłącznika)
3 3-biegunowy    ABC
4 4-biegunowy    NABC

Pozycja 6 Przyłącza główne
N Płaskie przyłącza (brak przyłączy głównych)
F Płaska szyna, wyjątek 4000 A
V Pionowe
H Poziome

Pozycja 7 Osłony komór gaszeniowych
A Osłony komór gaszeniowych instalowane domyślnie

Pozycja 8 Ramka uszczelniająca drzwi i elementy kodujące
B Ramka uszczelniająca drzwi (domyślnie),z elementami kodującymi
D Ramka uszczelniająca drzwi, bez elementów kodujących
R Nie zawiera, z elementami kodującymi
N Nie zawiera, bez elementów kodujących

Pozycja 9 XX
N XX

Pozycja 10 Klapy izolacyjne
N Nie zwiera (domyślnie)
S Zawiera

Pozycja 11 Zainstalowane przyłącza obwodów pomocniczych
N Brak
B W zależności od wyłącznika
F Pełen zestaw
C Standardowe akcesoria gdy dostarczony tylko wyłącznik

Pozycja 12 Przyszłe wykorzystanie
N Brak

Pozycja 13 Przyszłe wykorzystanie
N Brak

Pozycja 14 Dostarczenie kasety
C Tylko kaseta
B Wyłacznik dostarczony w kasecie

Oznaczenia katalogowe kaset ram typu RF 

Pozycja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Rysunek 2a. Oznaczenia katalogowe kaset ram typu RF serii IZMX

Przegląd wyłącznika

Rysunki 3–6 przedstawiają podstawowe element składowe wyłącz-
nika serii IZMX.

Wyłącznik wysuwny I kaseta

Wyłącznik wysuwny jest wykorzystany w połączeniu z kasetą (Ry-
sunki 3 i 4). Na wyłączniku wysuwnym zamontowane są przyłącza 
główne palcowe oraz mechanizm wysuwający. Elementy te umożli-
wiają użytkownikowi łatwy dostęp w trakcie przeprowadzania prac 
konserwacyjnych. Kaseta zapewnia wszelkie dostęp do wszystkich 
elementów wyłącznika, przyłączy pierwotnych i wtórnych. Standar-
dowe płaskie przyłącza z tyłu kasety zapewniają różnorodność konfi-
guracji przyłączy głównych. Opcjonalne adaptery przyłączeniowe do-
stępne są dla frontowego lub tylnego podłączenia szynami miedzia-
nymi lub kablami. Dla określonych informacji odnośnie instrukcji 
montażowych przyłączy głównych, odnieś się do IL01301053E.
Odnieś się do Rozdziału 5 do informacji o wymiarach dla instalacji 
i montażu. Pliki w formie elektronicznej dostępne są dla użytkowni-
ka na www.eaton.com/seriesnrx.

Wyłącznik stacjonarny

Wyłącznik stacjonarny jest aparatem solidnie zamocowanym na 
strukturze bez możliwości wysuwu. Wyłącznik jest dostępny w kon-
figuracjach podłączenia od przodu i z tyłu (Rysunek 5). 
Wyłącznik może być montowany na odpowiedniej poziomej po-
wierzchni montażowej, przy użyciu lewo i prawostronnego kątowni-
ka montażowego. Standardowy wyłącznik stacjonarny wyposażony 
jest w płaskie przyłącza zapewniające różnorodność konfiguracji 
przyłączy głównych.
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1. Komory gaszeniowe
2. Pokrywa czołowa
3. Koła wysuwu 
4. Rączka do unoszenia
5. Przyłącza obwodów pomocniczych
6. Główne przyłącza palcowe
7. Przegrody międzyfazowe (opcjonalnie)
8. Mechanizm wysuwny
9. Korba wysuwu chowana w wyłączniku

1

4

3

2

1

5

4

3

6

7

8
9

8

Rysunek 3. Typowy wyłącznik wysuwny IZMX

Uwaga: Odnieś się do Rysunku 6 po więcej informacji odnośnie szczegółów pokrywy czołowej.
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1.  Wysuwne szyny wsporcze (pokazane 
w pozycji gotowej do wsuwu I 
zablokowanej) 

2. Przyłącza obwodów pomocniczych 
3. Rączka do unoszenia 
4. Elementy kodujące
5. Element uziemniający
6. Otwory odprowadzajace gazy
7. Stacjonarne przyłącza główne
8. Klapy izolacyjne (opcjonalnie)
9. Przyłącza główne płaskie
10. Przegrody międzyfazowe (opcjonalnie)
11.  Tabliczka opisowa przyłączy obwodów 

pomocniczych

10

5

1

3

2
6

1

7

8

4

3

1

6

9

611

Rysunek 4. Typowa kaseta wyłącznika wysuwnego IZMX
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1. Pokrywa czołowa 
2. Przyłącza obwodów pomocniczych 
3. Komory gaszeniowe 
4. Rączka do unoszenia
5. Przyłącza główne płaskie
6.  Tabliczka opisowa przyłączy 

obwodów pomocniczych
7. Kątowniki montażowe

3

4

2

1

4

5

3

6

7

7

Rysunek 5. Typowy wyłącznik stacjonarny IZMX

Uwaga: Odnieś się do Rysunku 6 po więcej informacji odnośnie szczegółów pokrywy czołowej.
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1. Tabliczka znamionowa
2.  Rączka napinająca sprężyne 

zamykającą
3. Licznik cykli łączeń (opcjonalnie)
4.  Wskaźnik położenia wyłącznika 

(wyłącznie wersja wysuwna)
5.  Blokowanie drzwiczek dostępu do 

mechanizmu wyłącznika wysuwnego 
(wyłącznie wersja wysuwna)

6.  Drzwiczki dostępu do mechanizmu 
wyłącznika wysuwnego (wyłącznie 
wersja wysuwna)

7.  Blokada kluczykowa mechanizmu 
wysuwnego (opcjonalnie, wyłącznie 
wersja wysuwna)

8.  Znamionowy moduł ramy
9. Wkładka prądu znamionowego
10. Złącze testowe modułu wyzwalacza
11.  Wyzwalacz elektroniczny / blok 

zabezpieczeń
12.  Wyskakujący wskaźnik wyzwolenia 

(opcjonalnie)
13. Blokada w pozycji OFF (opcjonalnie)
14.  Stan styków głównych 

(otwarte-zamknięte)
15. Flaga gotowości do załączenia
16. Stan sprężyny (napięta-zwolniona)
17. Ręczny przycisk OFF
18. Ręczny przycisk On
19.  Otwory do blokady przycisków 

sterowania ręcznego ON/OFF

2

9

7

11

17

8

10

6

12

4

1

3

13 14
15 16

18

5

19

Rysunek 6. Pokrywa czołowa wyłącznika wysuwnego
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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 5 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. Wszelkie raporty i reklamacje powinny 
zawierać numer zamówieniowy oraz obowiązujące informacje z ta-
bliczki znamionowej.

Uwaga: Zewnętrzna część kontenera do transportowania wyłączni-
ka posiada wskaźnik „Tip-N-Tell” alarmujący odbiorcę o odpowied-
nim przewożeniu sprzętu. Odnieś się do Tabeli 1 po dokładniejsze 
informacje odnośnie wskaźnika informującego przed rozpakowaniem 
wyłącznika.

Tabela 1. Wskaźnik informujący o poprawności transportu

Trójkąt

Niebieskie 
kulki

Górny trójkąt na wskaźniku 
jest częściowo lub całkowicie 
wypełniony niebieskim płynem 
z kulki

Górny trójkąt na wskaźniku nie 
posiada w sobie niebieskiego 
płynu z kulki

• Transport nie był przeprowa-
dzony zgodnie z instrukcją 
(kontener z wyłącznikiem był 
przechylony lub wywrócony

• Ostrożnie sprawdź wyłącznik 
pod kątem uszkodzeń

• Kontener nie był przechylony 
ani wywrócony w trakcie 
transportu

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

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

Rysunek 7. Krok 1

Uwaga: Wykonaj Krok 1 również w przypadku otrzymania oddziel-
nie dostarczonej kasety wysuwnej.

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

Krok 3: Przenieś wyłącznik w wygodne miejsce do bliższego zbada-
nia. Wyłączniki wysuwne są wyposażone w rączki do podnoszenia 
po obu stronach, aby ułatwić przenoszenie. Powtórz procedurę dla 
kasety wysuwnej. Kaseta posiada rączki do podnoszenia po obu 
stronach.

Użyj odpowiedniego urządzenia do podnoszenia wyłącznika 
lub kasety (Tabela 2). Jeżeli takie nie jest dostępne, zaleca się 
aby dwie osoby podnosiły i przenosiły wyłącznik oraz kasetę.

Uwaga: Odnieś się do Tabeli 2 po dodatkowe ośrodki ostrożności 
i procedury podnoszenia.

Rysunek 8. Krok 3
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Tabela 2. Zalecane procedury podnoszenia i środki ostrożności

W momencie użycia odpowiedniego urządzenia podnoszącego, podłącz uprząż 
do podnoszenia w miejscach pokazanych poniżej, w zależności od okoliczności.

(kaseta pionowo)  (wyłącznik i kaseta)

(kaseta frontem do góry) (tylko wyłącznik)
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Rysunek 9. Krok 3

Ostrożnie postaw wyłącznik bądź kasetę na stałej powierzchni pra-
cy, która będzie w stanie wytrzymać ich ciężar (Tabela 3). Wyłącznik 
wysuwny może również być zbadany, gdy jest wysunięty na pro-
wadnicach już zamontowanej kasety. Wyłączniki stacjonarne zamon-
towane w rozdzielnicy mogą być zbadane na miejscu instalacji.

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

 OSTRZEŻENIE
UPEWNIJ SIĘ, ŻE KASETA JEST ODPOWIEDNIO ZAMONTOWANA, LUB 
BEZPIECZNIE UMIEJSCOWIONA NA POWIEŻCHNI MONTAŻOWEJ, 
PRZED ROZPOCZĘCIEM WYSUWANIA WYŁACZNIKA NA WYSUWNE 
PROWADNICE KASETY. NIE WYKONANIE TEGO MOŻE SPOWODOWAĆ 
PRZECHYLENIE KASETY DO PRZODU I USZKODZENIE SPRZĘTU I/LUB 
USZKODZENIE CIAŁA.

Krok 6. Wszystkie wyłączniki po wyjęciu z opakowań, powinny być 
dokładnie obejrzane pod kątem widocznych uszkodzeń. Upewnij się, 
że zainstalowany wyzwalacz elektroniczny oraz tabliczka informacyj-
na oraz wyposażenie zgadza się z zamówieniem. Wszystkie wyłącz-
niki powinny zostać sprawdzone zgodnie z Rozdziałem 3 przed wy-
korzystaniem go do pracy.

Tabela 3. Przybliżona waga

Jednostka Lbs Kg

Wyłącznik wysuwny, 3-biegunowy 152 69

Wyłącznik wysuwny, 4-biegunowy 189 86

Wyłącznik stacjonarny, 3-biegunowy 100 45

Wyłącznik stacjonarny, 4-biegunowy 124 56

Kaseta wysuwna, 3-biegunowa 63 29

Kaseta wysuwna, 4-biegunowa 78 35

Przechowywanie wyłącznika

Wyłącznik może być magazynowany wyłącznie w oryginalnym opa-
kowaniu z otwartymi stykami głównymi (OFF) oraz zwolnioną sprę-
żyną. Wyłącznik należy przechowywać w czystym i suchym miejscu. 
należy również zapewnić dostateczną cyrkulację powietrza i tempe-
raturę, aby zapobiec kondensacji wilgoci.

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

 UWAGA
NIE PRZECHOWUJ APARATÓW NA PLECACH. MOŻE TO SPOWODOWAĆ 
USZKODZENIE SPRZĘTU.

(Wyłącznik)

(Wyłącznik w kasecie wysuwnej)
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Rozdział 3: Opis i sterowanie wyłącznikiem

 OSTRZEŻENIE
UPEWNIJ SIĘ, ŻE KASETA JEST ODPOWIEDNIO ZAMONTOWANA, LUB 
BEZPIECZNIE UMIEJSCOWIONA NA POWIEŻCHNI MONTAŻOWEJ, 
PRZED ROZPOCZĘCIEM WYSUWANIA WYŁACZNIKA NA WYSUWNE 
PROWADNICE KASETY. NIE WYKONANIE TEGO MOŻE SPOWODOWAĆ 
PRZECHYLENIE KASETY DO PRZODU I USZKODZENIE SPRZĘTU I/LUB 
USZKODZENIE CIAŁA.

Montaż wyłącznika wysuwnego w kasecie

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 
PROWADNICACH, MOŻE Z NICH SPAŚĆ, POWODUJĄC USZKODZENIE 
SPRZĘTU I/LUB USZKODZENIE CIAŁA.

W celu instalacji wyłącznika wysuwnego wykonaj trzy kroki:

Krok 1: Odciągnij sprężynę blokującą ruchome szyny umiejscowione 
po obu stronach kasety wysuwnej. Każda szyna wyposażona jest 
w specjalne uchwyty pasujące do dłoni w rękawicy.

Sprężyna 
trzymająca 

prowadnice

Rysunek 10. Krok 1

Krok 2: Rozłóż obie szyny do pozycji poziomej i zablokowanej.

Rysunek 11. Krok 2 

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 prowadni-
cach. Gdy wyłącznik jest odpowiednio umiejscowiony w bocznych 
prowadnicach, wsuń wyłącznik do kasety i podnieś obie prowadnice 
aby zostały przyblokowane przez sprężyny. Wyłącznik jest teraz 
w kasecie w pozycji PRZERWA IZOLACYJNA.

Rysunek 12. Krok 3
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Krok 4: W celu wysunięcia wyłącznka z kasety należy opuścić obie 
boczne prowadnice do pozycji poziomej. Wysunąć wyłącznik na pro-
wadnice wykorzystująć rączkę napinającą sprężynę.

Rysunek 13. Krok 4 

Blokady dopasowujące
Wyłączniki serii IZMX dostarczane są w różnych wykonaniach prą-
dów znamionowych i zdolności łączeniowych. W celu uniknięcia 
włożenia wyłącznika wysuwnego w nieodpowiednią kasetę, ele-
menty 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 rozdziel-
nicy jest odpowiedzialny za poprawną instalację pinów kodują-
cych, zarówno na wyłączniku jak i kasecie. W tym celu elementy 
kodujące wraz z instrukcją montażu IL01301006E są dostarczone 
przez fabrykę.

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

Pozycjonowanie wyłącznika wysuwnego
Wyłącznik serii IZMX w wykonaniu wysuwnym posiada cztery pra-
widłowe pozycje:

• KONSERWACJA / WITHDRAWN (Rysunek 14)
• PRZERWA IZOlACYJNA / DISCONNECT (Rysunek 15)
• TEST (Rysunek 16)
• PRACA / CONNECT (Rysunek 17)

Pozycja KONSERWACJA występuje, gdy wyłącznik jest poza pro-
wadnicami kasety. PRZERWA IZOLACYJNA, TEST, PRACA to pozy-
cje uzyskiwane przez korbkę i są osiągane poprzez działanie mecha-
nizmy wysuwnego przy zamkniętych drzwiach rozdzielnicy.

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

Rysunek 14. Pozycja „KONSERWACJA”

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

Rysunek 15. Pozycja „PRZERWA IZOLACYJNA”
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• Wyłącznik w kasecie
• Obwód główny rozłączony
• Obwody pomocnicze połączone

Rysunek 16. Pozycja „TEST”

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

Rysunek 17. Pozycja „PRACA”

Przy solidnym umiejscowieniu wyłącznika na prowadnicach (Konser-
wacja), wykonaj następujące pięć kroków w celu wprowadzenia wy-
łącznika do kasety w inne pozycje:

Krok 1: Upewnij się, że wskaźnik pozycji wyłącznika w kasecie poło-
żony w prawej dolnej części aparatu wskazuje pozycję PRZERWA 
IZOLACYJNA (Rysunek 15).

Krok 2: jeżeli wskaźnik położenia wyłącznika w kasecie wskazuje 
cokolwiek innego niż PRZERWA IZOLACYJNA należy użyć korby 
umiejscowionej w wyłączniku do wprowadzenia wyłącznik w odpo-
wiednią pozycję. Wsadź korbę w mechanizm wysuwny od przodu 
i kręć przeciwnie do wskazówek zegara do momentu gdy wskaźnik 
pokaże pozycję PRZERWA IZOLACYJNA. W trakcie przejścia może 
być słyszany dźwięk „klik”. Jest to zapadkowy system umożliwiający 
dyskretną sygnalizację o zmianie położenia wyłącznika w kasecie.

Uwaga: Zapadka zadziała przy każdym położeniu pracy (Przerwa izo-
lacyjna, Test, Praca) i wymaga od użytkownika ręcznego resetowa-
nia systemu przed przełączeniem w kolejną pozycję położenia.

Rysunek 18. Krok 2

DZIAŁANIE ZAPADKI 
DŹWIĘK „KLIK”

Rysunek 18a. Krok 2

Krok 3: Ostrożnie wepchnij wyłącznik do kasety do momentu opo-
ru. Prowadnice mogą zostać złożone i zablokowane.
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Rysunek 19. Krok 3

Krok 4: Wyłącznik jest gotowy do wsunięcia. Przy otwartym wyłącz-
niku, zresetuj system zapadkowy poprzez przesunięcie szarego przy-
cisku do prawej, po czym zwolnij go (Rysunek 18a). Poruszając kor-
bą zgodnie ze wskazówkami zegara wprowadzimy wyłącznik w do-
stępne pozycje (PRZERWA IZOLACYJNA, TEST, PRACA).

Uwaga: Pozycja wskaźnika położenia wyłącznika w kasecie w pra-
wej dolnej części wyłącznika wskazuje każdą pozycję, gdy jest osią-
gnięta.

Po osiągnięciu pozycji PRACA, ciężki opór jest wyczuwalny. Przerwij 
kręcenie korbą, aby uniknąć uszkodzenia do maksymalnego momen-
tu obrotowego 25 ft-lb (33,3 Nm).
 

Pozycja PRACA
wyczuwalny opór = STOP

Rysunek 20. 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.

 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.

Mechanizm sterowania

Mechanizm sterowania serii IZMX jest dwustopniowym mechani-
zmem przechowującym energię. Ilość energii wystarczająca do 
otwarcia wyłącznika jest dostępna po operacji zamknięcia.

Wyłączniki powinny być wysterowane ręcznie i/lub elektrycznie, za-
nim zostaną dopuszczone do użytku. Można to przeprowadzić pod-
czas instalacji lub w nieco późniejszym terminie przed uruchomie-
niem. aby sprawdzić działanie wyłącznika. Postępuj według procedur 
postępowania wymienionych w tym rozdziale.

Sterowanie ręczne

W wyłącznikach obsługiwanych ręcznie, sprężyna zamykająca może 
być napięta tylko w sposób ręczny. aby tego dokonać, należy wyko-
nać następujące trzy kroki:

Krok 1: Wsuń palec we wgłębienie za dźwignią napinającą i pocią-
gnij w dół. 

Rysunek 21. 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 22. 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. Przeprowadze-
nie którejkolwiek z operacji jest dokonywane poprzez wciskanie i 
zwalnianie odpowiedniego przycisku. Wciśniecie przycisku ON nie 
zamknie wyłącznika do puki flaga gotowości załączenia nie wskaże 
gotowości. Flaga gotowości załączenia jest przyległa do flagi stanu 
napięcia sprężyny. Flaga gotowości załączenia wyświetli brak goto-
wości, jeżeli wyłącznik jest zamknięty, lub sprężyna nie jest do koń-
ca naciągnięta , lub wyłącznik trzymany jest w pozycji wyzwolenia 
(trip) przez akcesoria lub blokadę. Stan styków głównych (otwarte 
lub zamknięte) jest wskazywany w okienku wskaźników tuż nad 
przyciskami na pokrywie przedniej wyłącznika.

Rysunek 23. Krok 3

Rysunek 24. Krok 3

Opcjonalnie dostępne są akcesoria elektryczne, które umożliwiają 
automatyczne zamykanie/otwieranie ręcznie sterowanego wyłączni-
ka.

Sterowanie elektryczne

Sprężyny w wyłącznikach sterowanych elektrycznie są standardowo 
napinane przy użyciu napędów silnikowych. Sprężyny mogą być po-
mimo to napinane ręcznie jak już opisano w poprzednim rozdziale. 
Wyłączniki sterowane elektrycznie mogą być ręcznie zamykane 
i otwierane poprzez użycie zamontowanych z przodu ręcznych przy-
cisków ON i OFF. Wyłącznik sterowany elektrycznie może być opcjo-
nalnie wyposażony również w elektromagnes załączający (cewkę za-
mykającą), służący do zamykania wyłącznika. Są również dostępne 
opcjonalne akcesoria do zdalnego wyzwalania (cewka wybijakowa) 
wyłącznika sterowanego elektrycznie.

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

Funkcja „Anti-Pump”

Wyłącznik serii IZMX posiada mechaniczną i elektryczną funkcję 
„anti-Pump”. Kiedy wyłącznik jest zamknięty w stanie błędu lub wy-
zwolony (otwarty), podczas gdy sygnał ON 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 igno-
rowana, dopóki nie jest ona usunięta i użyta ponownie.

Aby zamknąć wyłącznik elektrycznie, dostępny jest opcjonalnie Styk 
Gotowości Załączenia (LCS), który blokuje zastosowanie komendy 
elektrycznego zamknięcia, dopóki wyłącznik nie jest gotowy do za-
mknięcia.
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Rozdział 4: Cechy i akcesoria wyłącznika

Wprowadzenie 

Wyłączniki powietrzne niskiego napięcia serii IZMX są dostępne za-
równo w wersji wysuwnej, jak i stacjonarnej (Rysunek 3 i Rysu-
nek 5). Wszystkie wyłączniki są dostępne w wykonaniach 3- i 4-bie-
gunowych z różnymi konfiguracjami przyłączy i o różnych warto-
ściach znamionowych w zależności od użytych standardów.

Wszystkie właściwości oraz akcesoria przedstawione w tym rozdzia-
le są wspólne dla wykonań wysuwnych jak i stacjonarnych. Detale 
i instrukcje instalacji wyzwalaczy elektronicznych Digitrip oraz indy-
widualnych akcesoriów są przedstawione w odpowiednich instruk-
cjach IL.

Komory gaszeniowe

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

Elektroniczny system wyzwalania

Wyłączniki serii IZMX używają czteroczęściowego systemu wyzwa-
lania:
• Mikroprocesorowy moduł wyzwalania
• Przekładniki prądowe typu cewek Rogowskiego
• Siłownik wyzwalacza
• Wkładka prądu znamionowego

Wszystkie te cztery części systemu wyzwalania są tu omówione 
ogólnie. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących 
różnych modeli modułów wyzwalania, dostępnych z wyłącznikami 
IZMX, należy zapoznać się z instrukcjami IL01301051E (Digitrip 520) 
lub IL01301064E (Digitrip 1150), które znajdują się na stronie www.

Mikroprocesorowy moduł wyzwalania

W wyłącznikach IZM używa się różnych modułów wyzwalania Digi-
trip RMS, których główne właściwości podane są w Tabeli 4. 

Moduły elektroniczne są samo-zasilające i programowalne od frontu 
wyłącznika (Rysunek 25). Gdy wyłącznik jest zamknięty, żadna ze-
wnętrzna energia nie jest potrzebna do poprawnej pracy elektronicz-
nego modułu wyzwalania. Poziomy sygnału prądu i energia wyzwa-
lania są dostarczane z przekładników prądowych. Wszystkie modele 
wyzwalaczy są urządzeniami zabezpieczającymi zapewniającymi po-
miar prądu RMS.

Czynność lokalnej diagnostyki głównej części elektronicznego ze-
społu obwodów modułu wyzwalacza oraz mechanicznego wyzwole-
nia wyłącznika może być przeprowadzona przez złącze diagnostycz-
ne modułu wyzwalacza (Rysunek 6).

Rysunek 25.  Zainstalowany wyzwalacz elektroniczny typu 
Digitrip 520

Tabela 4. Wyzwalacze elektroniczne serii IZMX

Funkcje Digitrip 520 Digitrip 520M Digitrip 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

Programowalne Nie Nie Tak

Pomiarowe Nie Tak Tak

Wartość mocy i energii Nie Nie Tak

Współczynnik mocy Nie Nie Tak

Komunikacja Nie Tak Tak
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Wkładka prądu znamionowego

Wyzwalacze elektroniczne wyłączników IZMX posiadają wymienną 
wkładkę prądu znamionowego. Prąd znamionowy wkładki musi być 
równy bądź mniejszy niż prąd znamionowy ustalony przez rodzaj wy-
łącznika i maksymalny znamionowy prąd wyłącznika (Iu), co przedsta-
wione jest na tabliczce znamionowej (Rysunek 1).

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 mo-
dułowi wyzwalacza sygnał i energię niezbędną do wyzwolenia wy-
łącznika.

Przekładnik prądowy neutralny dostępny jest do instalacji przez 
klienta i musi być zamówiony oddzielnie.

Znamionowy moduł ramy

Znamionowy moduł ramy jest analogowym urządzeniem ustalają-
cym maksymalną wartość prądu RMS, którym może być ciągle ob-
ciążony wyłącznik. Moduł ten zamontowany jest pod wyzwalaczem 
elektronicznym i pełni funkcję ograniczającą wkładanie nieodpowied-
nich wkładek prądu znamionowego do wyłącznika (Rysunek 6).

Siłownik wyzwalacza

Siłownik wyzwalacza jest małym elektromagnetycznym urządze-
niem o niskim poborze mocy, które zapewnia niezbędną mechanicz-
ną siłę do wykonania wyzwolenia wyłącznika. Elektroniczny moduł 
wyzwalacza dostarcza impuls na cewkę siłownika, który umożliwia 
wykonanie mechanicznej operacji wyzwolenia. Siłownik wyzwalacza 
jest resetowany przez mechanizm sterowania.

Stały wyzwalacz prądu załączeniowego

Wyłączniki IZMX posiadają stałą wartość wyzwalacza prądu złącze-
niowego. Ta wartość bezzwłocznego prądu szczytowego zainicjuje 
wyzwolenie przy wartości szczytowej prądu, która zależy od typu 
i prądu znamionowego wyłącznika Ta nastawa jest zawsze aktywna, 
niezależnie od nastawy bezzwłocznej.

Rozłącznik

Seria IZMX posiada również rozłączniki powietrzne. Wywodzą się 
one od wyłączników, jednak nie posiadają elektronicznego wyzwala-
cza Digitrip, cewek Rogowskiego oraz funkcji stałego wyzwalacza 
prądu załączeniowego. Wymiary oraz możliwość montażu większo-
ści akcesoriów pozostaje bez zmian. Rozłączniki powietrzne testo-
wane są zgodnie z wymogami normy IEC 60947-2.
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Rysunek 26. Oznaczenia przyłączy obwodów pomocniczych

Przyłącza obwodów sterowniczych oraz diagram połączeń

Dostępnych jest maksymalnie 92 podłączenia obwodów sterowni-
czych w wyłączniku IZMX, każde przeznaczone do określonej funk-
cji. Liczba przyłączy jest zależna od ilości dodatkowych funkcji na 
wyłączniku, czyli czy np. wyłącznik jest sterowany ręcznie czy zdal-
nie, lub jak wiele funkcji jest niezbędnych. Wszystkie podłączenia 
przyłączy są dostępne bez konieczności zdejmowania pokrywy 
głównej wyłącznika. Każde połączenie jest nazwane i oznaczone.

Oznaczenia przyłączy obwodów pomocniczych są przedstawione na 
produkcie (Rysunek 26). Dla wyłączników wysuwnych, informacja 
jest laserowo wygrawerowane na osłonie komory gaszeniowej kase-
ty (Rysunek 3). Dla wyłącznika stacjonarnego, informacja ta przed-
stawiona jest na górnej części wyłącznika (Rysunek 5).

Dodatkowo inne diagramy połączeń i informacje odnośnie przyłączy 
pomocniczych dla wyłączników serii IZMX wykorzystujących wyzwa-
lacze Digitrip dostępne są w dokumencie TD01301014E „Schematy 
połączeń wyłączników serii IZMX”.

Indeks oprzewodowania połączeń wyłączników serii IZMX 
(TD01301014E)

Zakres oprzewodowania

Oprzewodowanie selektywności logicznej

Oprzewodowanie alarmu wyzwalacza Digitrip

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe 3-fazowe, czteroprzewodowe 

Wejście zabezpieczenia ziemnozwarciowego 

Czujnik źródła doziemienia/składowej zerowej 

Tryb serwisowy – okablowanie 

Moduł komunikacyjny INCOM (ICAM)

Moduł komunikacyjny MODBUS (MCAM)

PROFIBUS DP (PCAM)

Ethernet (ECAM)

Sterowanie komunikacją 

Wyzwalacz podnapięciowy

Sterowanie wyłącznikiem – Typ ramy NF

Sterowanie wyłącznikiem – Typ ramy RF

Wyłącznik IZMX NF (z zewnętrznym modułem pomiarowym PT)

Połączenie Master NF

Połączenie Master RF
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Tabela 5. Informacje o oprzewodowaniu

Typ połączenia Połączenie zaciskowe

Rozmiar ostrza 0,6 x 3,5 mm

Zakres mocowania, połączenie znamionowe, max. 4 mm2

Przekrój poprzeczny przewodu, stałego, min. 0,5 mm2

Przekrój poprzeczny przewodu, elastycznego, max. 4 mm2

Przekrój poprzeczny przewodu, elastycznego z plastikowym 
kołnierzem DIN 46228/1, połączenie znamionowe, min.

0,5 mm2

Przekrój poprzeczny przewodów podłączonych, linki przewodów 
z końcówkami przewodów I plastikowymi przyłączami 
DIN 46228 / 4, połączenie znamionowe, min.

0,5 mm2

Przekrój poprzeczny przewodu AWG, min. AWG 30

Długość usuniętej izolacji 10 mm

Kierunek podłączenia od góry

Zakres mocowania, połączenie znamionowe, min. 0,05 mm2

Wskaźnik zgodnie IEC 60947-1 A3

Przekrój poprzeczny przewodu, stałego, max. 4 mm2

Przekrój poprzeczny przewodu, elastycznego, min. 0,5 mm2

Przekrój poprzeczny przewodu, elastycznego z plastikowym 
kołnierzem DIN 46228/4, połączenie znamionowe, max.

2,5 mm2

Przekrój poprzeczny przewodu, elastycznego AEH z plastikowym 
kołnierzem DIN 46228/4, połączenie znamionowe, max.

2,5 mm2

Przekrój poprzeczny przewodu AWG, max. AWG 12

10. Czarna, dwustykowa, karbowana wtyczka żeńska (Weidmuller 
typ 73477FCB01) z numeracją nieparzystą posiada odpowiedni 
profil w postaci żebra kodującego (Rysunek 28). Należy uwa-
żać aby wtyczka była ułożona jak pokazano na Rysunku 28 
przed podłączeniem.

Rysunek 28. Wtyczki akcesoriów (Weidmuller)

Ogólne uwagi dotyczące oprzewodowania

1. Bloki przyłączy obwodów pomocniczych składają się z dwóch 
przyłączy. Dostępne 46 bloków obwodów pomocniczych zapew-
nia 92 przyłącza dla ramy typu RF.

Stacjonarne przyłącze 
pomocnicze 

Wysuwne przyłącze 
pomocnicze

Rysunek 27. Przyłącza obwodów pomocniczych

2. Wyłączniki wysuwne wykorzystują bloki obwodów pomocniczych 
typu 66B2508G01 zamontowanych na metalowej szynie DIN.

3. Wyłączniki stacjonarne wykorzystują bloki obwodów pomocni-
czych typu 66B2510G01, zamontowanych na obudowie wyłączni-
ka. Styki zaciskowe są pod kątem 45 stopni.

4. Podłączenia są wykonywane przy użyciu końcówek zaciskowych.

5. Bloki obwodów pomocniczych mogą być montowane indywidual-
nie, przez co niektóre przyłącza mogą być puste, w zależności od 
zamówionych akcesoriów.

6. Dla wersji wysuwnej, połączenie skrosowane może być użyte do 
powiązania sąsiednich przyłączy razem. Jest to część Weidmuller 
Style ZQV4 (wartość tylko 300 V). 

7. Moduł przyłączy zaciskowych wspiera stałe lub elastyczne przyłą-
cza, #12/4 mm2 do #24/2,5 mm2 AWG i wartości UL/CSA dla 
600 V, 10 A.

8. Zalecana długość przewodu to 10 mm (0,394”).

9. Moduł przyłączy zaciskowych wspiera również linki przewodów 
z końcówkami przewodów i plastikowymi przyłączami 
DIN 46228/4.
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11. Dla zacisków pomocniczych, numery nieparzyste powinny być 
traktowane jako oznaczenia napięcia dodatniego dla wszystkich 
akcesoriów. Nie dotyczy to napięcia AC.

12. Narzędzia do styków pomocniczych: narzędzie do wyciągania 
styków – 1003300000, przewód wtyczki karbowanej, dostępny 
od czoła czarnej osłony – 1964560000, zdejmowana czarna obu-
dowa ze styków pomocniczych – 1964550000.

13. Narzędzie do wyjmowania przewodu z plastikowego przyłącza 
obwodu pomocniczego – 65A2818H01 Urządzenie do demonta-
żu wtyczek (Rysunek 29).

Obwód 
wtórny

Wtyczka Narzędzie do wyjmowania 
przewodu z wtyczki

Rysunek 29. Użycie narzędzia do demontażu wtyczek
 

Akcesoria dodatkowe

Do użytku z wyłącznikami IZMX dostępne są różnorodne akcesoria 
dodatkowe. Jeżeli nie określono inaczej, uważane są one jako opcjo-
nalne urządzenia, to znaczy, że nie są one dostarczane jako standar-
dowe wyposażenie do wyłączników sterowanych ręcznie. Dostępne 
akcesoria są tutaj przedstawione i ogólnie opisane. Aby uzyskać in-
formacje szczegółowe i/lub instrukcje montażowe, należy zapoznać 
się z konkretnymi instrukcjami dla danych akcesoriów. 

Akcesoria wyłączników IZMX16 są zaprojektowane na zasadzie 
„plug-and-play” (gotowe do pracy) i 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. Ada-
ptery są instalowane po lewej i prawej w górnej części wyłącznika 
(Rysunek 30 i Rysunek 31).

Rysunek 30. Lewy adapter pod akcesoria

Rysunek 31. Prawy adapter pod akcesoria
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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 do sześciu styków pomocniczych w zależ-
ności od kombinacji.

Wyzwalacz wzrostowy (ST)

Otwiera on wyłącznik bezzwłocznie wtedy, gdy jego cewka jest za-
silona 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. Wy-
łączniki są otwierane w wyniku wysterowania ręcznym przyciskiem 
OPEN, wyzwalaczem wzrostowym lub podnapięciowym, które nie 
działają wskutek przetężenia. Styki sygnalizacji wyzwolenia dostęp-
ne są wyłącznie w dwóch kombinacjach.

Styki pomocnicze

Styki pomocnicze zapewniają elektryczne zdalne sygnalizowanie czy 
wyłącznik jest otwarty czy zamknięty. Każdy moduł posiada dwa sty-
ki 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 wy-
łącznik, gdy jego cewka jest zasilona napięciem wejściowym. Gdy 
elektromagnes jest użyty w połączeniu z stykiem gotowości załącze-
nia, sprężyna zamykająca musi być w pełni naciągnięta oraz blokada 
zresetowana (nie trzymana w pozycji wyzwolony), aby SR mógł za-
działać. Jeśli te dwa warunki nie są spełnione, sygnał zamknięcia zo-
stanie zignorowany dopóki nie zostanie usunięty oraz ponownie po-
dany.

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 za-
instalowany 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
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Standardowy nie blokujący mechaniczny wskaźnik 
wyzwolenia

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

Dostępne są także opcjonalne styki sygnalizacji wyzwolenia (dzwo-
nek alarmowy), które działają poza mechanicznym wskaźnikiem wy-
zwolenia. Styki te są resetowane wtedy, gdy jest resetowany 
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 6). 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 po-
wietrznego. Może być sprawdzany przez przednią osłonę (Rysu-
nek 6).

Blokowanie klucza w pozycji „OFF”

Blokowanie klucza w pozycji OFF zabezpiecza wyłącznik znajdujący 
się w pozycji OFF. jest on zamontowany w dolnej prawej części wy-
łącznika i może być sprawdzany przez przednią osłonę (Rysunek 6). 
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.

Blokada załączenia

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

Klapy izolacyjne

Automatycznie działające klapy izolacyjne mogą być używane z kase-
tą wysuwną do automatycznego przykrywania stałych pierwotnych 
styków kasety automatycznie gdy wyłącznik nie znajduje się w poło-
żeniu PRACA/CONNECT (Rysunek 4).

Ramka maskująca drzwi

Ramka maskująca drzwi jest odpowiednio uformowana, aby uszczel-
nić przestrzeń pomiędzy wyłącznikiem i wycięciem w drzwiach roz-
dzielni. jest ona dostarczana z uszczelką montażową. Dodatkowe in-
formacje można znaleźć w instrukcji IL01301012E.
 

Osłona ochronna IP55

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

Blokady mechaniczne

Blokady mechaniczne są dostępne do blokowania wzajemnego 
dwóch lub trzech wyłączników serii IZMX. Blokada mechaniczna 
utrzymuje jeden lub więcej wyłączników w stanie wyzwolenia (chro-
ni przed zamknięciem) jeżeli pozostałe są zamknięte. Po szczegóły 
skontaktuj się z firmą Eaton.
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Spis instrukcji montażowych IL

Opis Nr instrukcji Rama

IL dla wkładki prądu znamionowego 70C1592 NF i RF

IL dla elementów kodujących wyłącznik w kasecie IL01301006E NF i RF

IL dla styków pomocniczych IL01301007E NF

IL dla UVR/ST/OTS w lewym adapterze akcesoriów IL01301008E NF i RF

IL dla elektromagnesu załączającego, styków gotowości 
załączenia i napędu silnikowego

IL01301010E NF i RF

IL dla licznika cykli łączeń IL01301011E NF

IL dla ramki uszczelniającej drzwi IL01301012E NF i RF

IL dla kasety i klap izolacyjnych IP20 IL01301013E NF

IL dla osłony komór gaszeniowych wyłącznika stacjonarnego IL01301014E NF

IL dla przyłączy głównych wyłącznika stacjonarnego IL01301015E NF

IL dla przyłączy głównych wyłącznika wysuwnego IL01301016E NF

L dla mechanizmu wysuwnego wyłącznika wysuwnego IL01301018E NF i RF

IL dla mechanicznego wskaźnika wyzwolenia IL01301019E NF

IL dla przegród międzyfazowych IL01301021E NF

IL dla prowadnic w kasecie IL01301025E NF

IL dla kątowników montażowych IL01301030E NF

IL dla przekładnika pomiarowego dla przewodu
neutralnego N

IL01301032E NF

IL dla modułu komunikacyjnego INCOM IL01301033E NF i RF

IL dla modułu komunikacyjnego Modbus IL01301034E NF i RF

IL dla modułu komunikacyjnego PROFIBUS IL01301035E NF i RF

IL dla montażu wyłącznika stacjonarnego IZMX16 IL01301036E NF

IL dla przyłączy obwodów pomocniczych wyłącznika 
stacjonarnego i wysuwnego

IL01301037E NF i RF

IL dla osłony ochronnej IP55 IL01301038E NF i RF

IL dla zamka na klucz Kirk IL01301039E NF i RF

IL dla zamka na klucz Ronis IL01301040E NF i RF

IL dla zestawu blokującego przyciski ZAŁ/WYŁ IL01301041E NF

IL dla styków sygnalizacji położenia wyłącznika w kasecie IL01301043E NF

IL dla kasety i klap izolacyjnych IP20 IL01301044E RF

IL dla przekładnika pomiarowego dla przewodu
neutralnego N

IL01301046E RF

IL dla prowadnic w kasecie IL01301047E RF

IL dla przegród międzyfazowych IL01301048E RF

Opis Nr instrukcji Rama

IL dla zamka na klucz CES IL01301049E NF i RF

IL dla zamka na klucz Castell IL01301050E NF i RF

IL dla wyzwalacza elektronicznego Digitrip 520 i 520M IL01301051E NF i RF

IL dla modułu komunikacyjnego Ethernet IL01301052E NF i RF

IL dla przyłączy głównych od przodu IL01301053E RF

IL dla styków sygnalizacji położenia wyłącznika w kasecie IL01301054E RF

IL dla licznika cykli łączeń IL01301055E RF

IL dla przyłączy głównych od przodu IL01301056E RF

IL dla styków pomocniczych IL01301057E RF

IL dla mechanicznego wskaźnika wyzwolenia IL01301058E RF i RF

IL dla blokada do mechanizmu wsuwającego 
(Kirk, CES, Ronis, Castell)

IL01301063E RF

IL dla wyzwalacza elektronicznego Digitrip 1150i IL01301064E NF i RF

IL dla zestawu blokującego przyciski ZAŁ/WYŁ IL01301065E RF

IL dla testera ręcznego wyzwalaczy elektronicznych IL01301067E NF i RF

IL dla Zdalnego Resetu IL01301068E RF

IL dla blokady mechanicznej dla dwóch wyłączników wysuwnych IL01301069E NF

IL dla blokady mechanicznej dla trzech wyłączników wysuwnych IL01301070E NF

IL dla blokady mechanicznej dla dwóch wyłączników 
stacjonarnych

IL01301071E NF

IL dla blokady mechanicznej dla trzech wyłączników stacjonarnych IL01301072E NF

IL dla blokady mechanizmu wysuwu IL01301073E NF

IL dla testera ręcznego wyzwalaczy elektronicznych IL5721B13 NF i RF

IL dla modułu zwłoki czasowej wyzwalaczy podnapięciowych IL5721B33 NF i RF
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Rozdział 5: Wymiary dla instalacji wyłącznika wysuwnego i kasety

425,8

399,4

Osłona komór gaszeniowych

Patrz 
detal A

456,2

4 x ∅9

9

11

2 x 175,4

115 115

2 x 97 119,9

132,1

4 x ∅9,6

11

425,8

9
103,2

97,8

133,4

4 miejsca montażowe

Wzór

DETAL A

M8 x 1,25
gwintowane na głębokość 
max. 8,9 mm od powierzchni 
miedzi

3 x 384,6

425,8

6 x miejsca montażowe, należy 
stosować sprzęt o zredukowanej 
wysokości w tych miejscach

34

34 

Rysunek 32. 3-biegunowa jednostka wysuwna (kaseta) – Widok z tyłu/od dołu 
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18,4

55,1 4,8

Pozycja TEST

Pozycja PRACA

25,49,1

4,1

4

85° odchylenie
(30° skok swobodny)

346

148,4

148,4

361,8

367,8

21,9

379,2

Rysunek 33. 3-biegunowa jednostka wysuwna (kaseta) – Pozycja PRACA/TEST



30

Seria IZMX

EATON www.moeller.pl

Instrukcja obsługi
Obowiązuje od czerwca 2011 

Pozycja PRZERWA IZOLACYJNA

Pozycja KONSERWACJA

72,9

32,6

318,7

357

Rysunek 34. 3-biegunowa jednostka wysuwna (kaseta) –KONSERWACJA/PRZERWA IZOLACYJNA
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Rysunek 35. 3-biegunowa jednostka wysuwna (kaseta) – Widok z góry/z boku uniwersalnych przyłączy poziomych 800–3200 A
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Rysunek 36. 3-biegunowa jednostka wysuwna (kaseta) – Widok z góry/z boku uniwersalnych przyłączy pionowych 800–3200 A
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Rysunek 37. 3-biegunowa jednostka wysuwna (kaseta) – Widok z góry/z boku uniwersalnych przyłączy poziomych 4000 A
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Rysunek 38. 3-biegunowa jednostka wysuwna (kaseta) – Widok z góry/z boku uniwersalnych przyłączy pionowych 4000 A
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Rysunek 39. 3-biegunowa jednostka wysuwna (kaseta) – Widok z przodu wycięcia w drzwiach
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Rysunek 40. 3-biegunowa jednostka wysuwna (kaseta) – Widok z tyłu/od dołu
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Rysunek 41. 3-biegunowa jednostka wysuwna (kaseta) – Pozycja PRACA/TEST
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Rysunek 42. 3-biegunowa jednostka wysuwna (kaseta) –KONSERWACJA/PRZERWA IZOLACYJNA
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Rysunek 43. 3-biegunowa jednostka wysuwna (kaseta) – Widok z góry/z boku uniwersalnych przyłączy poziomych 800–3200 A
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Rysunek 44. 3-biegunowa jednostka wysuwna (kaseta) – Widok z góry/z boku uniwersalnych przyłączy pionowych 800–3200 A
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Rysunek 45. 3-biegunowa jednostka wysuwna (kaseta) – Widok z góry/z boku uniwersalnych przyłączy poziomych 4000 A
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Rysunek 46. 3-biegunowa jednostka wysuwna (kaseta) – Widok z góry/z boku uniwersalnych przyłączy pionowych 4000 A
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Rysunek 47. 3-biegunowa jednostka wysuwna (kaseta) – Widok z przodu wycięcia w drzwiach
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Rozdział 6: Kontrola i konserwacja 

Informacje ogólne

 OSTRZEŻENIE
NIEPRZESTRZEGANIE ZASAD KONTROLI, CZYSZCZENIA I KONSERWA-
CJI WYŁĄCZNIKÓW POWIETRZNYCH MOŻE SKRÓCIĆ ŻYWOTNOŚĆ 
SPRZĘTU LUB SPOWODOWAĆ JEGO NIEPRAWIDŁOWE DZIAŁANIE 
PODCZAS WYSTĄPIENIA AWARII. MOŻE TO SPOWODOWAĆ USZKO-
DZENIE SPRZĘTU, OBRAŻENIA CIAŁA LUB NAWET ŚMIERĆ.

 UWAGA
PROCEDURY KONTROLI I KONSERWACJI POWINNY BYĆ WYKONYWA-
NE TYLKO PRZEZ PERSONEL OBEZNANY Z ZAGROŻENIAMI ZWIĄZANY-
MI Z OBSŁUGĄ WYŁĄCZNIKA BĘDĄCEGO POD NAPIĘCIEM. DODATKO-
WO, 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 zale-
ży w pewnym stopniu od czystości otoczenia. Zaleca się wypełnia-
nie 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 czysz-
czenia powietrza pod ciśnieniem, ponieważ kurz lub pył mogą być 
przeniesione na części mechaniczne wyłącznika, gdzie dodatkowe 
źródło tarcia może spowodować problemy. nigdy nie używaj szczotki 
drucianej do czyszczenia jakichkolwiek powierzchni wyłącznika.

Kiedy kontrolować 

normy przemysłowe dla tego typu sprzętu zalecają kontrolę ogólną 
i smarowanie po czynnościach wymienionych w Tabeli 6. Kontrola 
powinna być również przeprowadzona pod koniec pierwszych sze-
ściu miesięcy pracy, nawet jeśli nie została osiągnięta określona licz-
ba operacji.

Tabela 6. Częstotliwość przeglądów

Wielkość wyłącznika Częstotliwość (cykle wyłącznika)1

800 A i powyżej 1750

Pomiędzy 800 a 4000 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 izola-
cji, okresy pomiędzy kontrolami i konserwacjami powinny być skró-
cone.

Co kontrolować

 UWAGA
PRZED WYKONYWANIEM JAKICHKOLWIEK PRAC PRZY WYŁĄCZNI-
KACH 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 WYŁĄCZO-
NY 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 zo-
stać usunięte. W wyłącznikach wysuwnych, skontrolować stan roz-
łącznych styków głównych pod kątem oznak zużycia i erozji (Rysu-
nek 3). Dokonać odpowiednich napraw wszelkich znalezionych 
uszkodzeń.

Badania diagnostyczne

Eaton zaleca przeprowadzanie następujących testów funkcjonalnych 
na wyłącznikach IZMX16 jako część procedur konserwacyjnych. Wy-
łącznik powinien zostać wyłączony z użytku i powiadomiona firma 
Eaton, gdy wyłącznik nie wykona któregokolwiek z tych testów po-
myślnie. Proszę się przygotować do dostarczenia liczby operacji wy-
łącznika wykonanych do chwili obecnej, jak również następujących 
informacji z tabliczki znamionowej (Rysunek 48).

1. nr G.O. #:  It: Seq:
2. nr. zam., klienta 
3. Data produkcji
4. Typ kat#:
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Rysunek 48. Informacje na tabliczce znamionowej

Sprawdzenie sterowania ręcznego

Wykonaj następujące siedem kroków w celu zweryfikowania po-
prawnego otwierania i zamykania wyłącznika zgodnie z flagami sta-
nu na froncie wyłącznika (Rysunek 6).

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 6).

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 dla kom-
paktowych wyłączników powietrznych IZMX, aby uzyskać dokładniej-
sze instrukcje odnośnie procedury testowej.

Kontrola komór gaszeniowych

Gdy wyłącznik wyłączy zwarcie lub podczas zaplanowanych regular-
nych przeglądów, komory łukowe i gaszeniowe powinny być spraw-
dzane pod kątem jakichkolwiek uszkodzeń lub zabrudzeń. Szczegól-
ną uwagę należy zwrócić na oznaki erozji wewnątrz komór gaszenio-
wych.

 UWAGA
WYŁĄCZNIKI STACJONARNE POSIADAJĄ OSŁONĘ KOMÓR GASZENIO-
WYCH, UMIEJSCOWIONĄ NAD KOMORAMI GASZENIOWYMI, KTÓRA 
MUSI BYĆ USUNIĘTA PRZED KONTROLĄ. SPRAWDŹ INSTRUKCJĘ 
MONTAŻU I DEMONTAŻU OSŁONY KOMÓR GASZENIOWYCH WYŁĄCZ-
NIKÓW STACJONARNYCH. PO KONTROLI ZAINSTALUJ KOMORY 
PONOWNIE.
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Aby usunąć osłonę komór gaszeniowych i skontrolować ją wraz 
z komorami gaszeniowymi, należy przeprowadzić pięć następujących 
kroków.

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

Rysunek 49. Krok 1

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

Rysunek 50. Krok 2

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 serii IZMX nie mogą być wymieniane. W przypadku zaob-
serwowania uszkodzeń bądź zabrudzeń skontaktuj się z firmą Eaton 
po dodatkowe informacje.

Rysunek 51. 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 ZNISZ-
CZENIA 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 uszko-
dzenia. Styki główne w wyłącznikach IZMX nie mogą być wymienia-
ne. W przypadku zaobserwowania uszkodzeń bądź zabrudzeń skon-
taktuj się z firmą Eaton 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 serii IZMX. Niektóre czynności nie 
mogą być wykonywane samodzielnie przez kupującego. Dodatkowo 
te informacje nie zawierają większości urządzeń dodatkowych, któ-
rych 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 IL01301051E (Digitrip520) lub IL01301064E (Digitrip 
1150).

Przekładniki prądowe

Przekładniki prądowe typu Rogowskiego nie są do wymiany przez 
kupującego.

Wymiana obudowy znamionowej

Wymiana obudowy znamionowej nie jest do wykonania przez kupu-
jącego.
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Rozdział 7: Wykrywanie i usuwanie usterek 

Wprowadzenie

Tabela 7 może pomóc w ustaleniu prawdopodobnych przyczyn pro-
blemów z wyłącznikiem oraz możliwe do przeprowadzenia czynno-
ści naprawcze. Możliwe problemy związane z elektronicznym modu-
łem wyzwalacza zostały zawarte w publikacji firmowej wyzwalaczy 

Digitrip IL01301051E (Digitrip520) lub IL01301064E (Digitrip 1150). 
Jeżeli problem nie może zostać rozwiązany przy pomocy podanych 
informacji, należy skontaktować się z serwisem firmy Eaton, celem 
uzyskania dokładniejszej pomocy.

Tabela 7. 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

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

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

Zadziałał system zapadkowy położenia wyłacznka Zresetuj system zapadkowy
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REKLAMACJE GWARANCYJNE I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

Niniejsza instrukcja jest publikowana jedynie dla celów informacyj-
nych, zaleceń, opisów i środków bezpieczeństwa, bazuje na podsta-
wie doświadczeń i opinii firmy Eaton, i nie opisuje wszystkich możli-
wych przypadków. Jeśli wymagane są dodatkowe informacje, skon-
taktuj się z firmą Eaton.

Sprzedaż produktu wskazanego w tej instrukcji podlega warunkom 
określonym w odpowiednich dokumentach firmy EATON, polisach 
sprzedaży lub innych umowach pomiędzy stronami. Jedynym źródłem 
regulującym prawa i gwarancje nabywcy takiego sprzętu jest umowa 
pomiędzy nabywcą a firmą EATON.

BRAK POROZUMIEŃ, GWARANCJI, UMOWNEJ LUB DOMNIE MA-
NEJ, W TYM GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO 
CELU ALBO MOŻLIWOŚCI HANDLOWYCH INNYCH NIŻ PRZEDSTA-
WIONYCH W ISTNIEJĄCEJ UMOWIE MIĘDZY STRONAMI. KAŻDA 
TAKA UMOWA OKREŚLA PEŁNE OBOWIĄZKI FIRMY EATON. ZA-
WARTOŚĆ TEGO DOKUMENTU NIE BĘDZIE CZĘŚCIĄ LUB MODY-
FIKACJĄ ŻADNEGO KONTRAKTU MIĘDZY STRONAMI.

W żadnym wypadku firma Eaton nie odpowiada przed określonym 
w umowie nabywcą lub użytkownikiem za szkody powstałe w wyniku 
niedbalstwa, braku odpowiedzialności lub każdy inny przypadek celo-
wego, pośredniego, przypadkowego zaistnienia szkody lub straty, 
w tym również uszkodzenie lub utratę użytkowanego sprzętu, urzą-
dzeń lub systemu elektroenergetycznego, koszty inwestycji, utratę 
zasilania, dodatkowe koszty w zakresie wykorzystania istniejących 
urządzeń zasilania lub roszczeń w stosunku do nabywcy lub użytkow-
nika przez konsumentów, wynikające z wykorzystania informacji, re-
komendacji oraz opisów zawartych w niniejszej instrukcji.

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji podlegają zmianie bez 
wcześniejszego zawiadomienia.


