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OSTRZEŻENIE!
NIE NALEŻY PODEJMOWAĆ PRÓB INSTALOWA-
NIA LUB KONSERWACJI URZĄDZENIA, GDY JEST 
ONO ZASILANE. OBSŁUGA URZĄDZENIA POD 
NAPIĘCIEM MOŻE SPOWODOWAĆ POWAŻNE 
OBRAŻENIA LUB ŚMIERĆ. PRZED PRZYSTĄPIE-
NIEM DO PRAC NALEŻY ZAWSZE UPEWNIĆ SIĘ, 
CZY URZĄDZENIE NIE JEST ZASILANE. NALEŻY 
ZAWSZE PRZESTRZEGAĆ PRZEPISÓW BHP. 
EATON NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA 
NIEWŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE LUB NIEPRAWI-
DŁOWĄ INSTALACJĘ SWOICH PRODUKTÓW.

OSTRZEŻENIE!
NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI ZALE-
CANIAMI, UWAGAMI ORAZ OSTRZEŻENIAMI 
DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA PERSONELU I 
URZĄDZEŃ. NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ I ZASTOSO-
WAĆ DO WSZYSTKICH OGÓLNYCH PRZEPISÓW 
BHP, PRZEPISÓW PRAWNYCH I PROCEDUR.

UWAGA: Rekomendacje i informacje zawarte w 
niniejszej instrukcji są oparte na doświadczeniu, lecz 
nie powinny zostać potraktowane jako wystarczające i 
dostarczające odpowiedzi na każdy problem, który 
może się pojawić.
Jeżeli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości, albo 
potrzebne są dodatkowe informacje lub instrukcje, 
należy skontaktować się z przedstawicielem firmy 
Eaton Moeller.

5. PROCEDURY TESTOWE .................................................................................................................................... 31
5.1. Opis ogólny ................................................................................................................................................... 31
5.2. Kiedy przeprowadzić test .............................................................................................................................. 31
5.3. Próby eksploatacyjne .................................................................................................................................... 31

5.3.1. Zestaw do prób eksploatacyjnych ........................................................................................................... 31
5.3.2. Ręczny zestaw testowy do IZM ............................................................................................................. 32

5.4.  Próba eksploatacyjna dla modułów wyzwolenia ziemnozwarciowego – wstępne ....................................... 33
5.4.1. Wymagania przepisów ............................................................................................................................ 33
5.4.2. Przepisy podstawowe ............................................................................................................................ 33
5.4.3. Ogólne instrukcje prób ........................................................................................................................... 33

6. BATERIA MODUŁU WYZWALCZA ................................................................................................................... 35
6.1. Opis ogólny ................................................................................................................................................... 35
6.2. Kontrola baterii.............................................................................................................................................. 35
6.3. Instalacja i usuwanie baterii .......................................................................................................................... 35

7. WIELKOŚCI ZNAMIONOWE (PRZEKŁADNIKI I WKŁADKI PRĄDU ZNAMIONOWEGO) .............................. 36

8. PROWADZENIE EWIDENCJI ............................................................................................................................. 37

9. REFERENCJE ...................................................................................................................................................... 40
9.1. Wyłączniki powietrzne IZM ........................................................................................................................... 40
9.2. Krzywe prądowo-czasowe ............................................................................................................................ 40

ZAŁĄCZNIK A .......................................................................................................................................................... 41

ZAŁĄCZNIK B .......................................................................................................................................................... 43

ZAŁĄCZNIK C .......................................................................................................................................................... 44

ZAŁĄCZNIK D .......................................................................................................................................................... 45



EATONMarzec, 2005

I.L. 70C1037H04 Strona 5

1 OGÓLNY OPIS MODUŁÓW WYZWALACZY DIGITRIP

Moduły wyzwalaczy Digitrip są podsystemami 
wyłącznika, które zapewniają funkcje zabezpiczenio-
we w wyłącznikach powietrznych. Moduły wyzwala-
czy znajdują się w wymiennych obudowach. Są one 
zainstalowane w wyłączniku i mogą być wymieniane 
lub modernizowane we własnym zakresie.

Niniejsza instrukcja obejmuje w szczególności stoso-
wanie modułów Digitrip (rys. 1.1), instalowanych do 
wyłączników IZM. Zwroty „Wyłączniki IZM” znajdują-
ce się w niniejszej instrukcji odnoszą się do niskona-
pięciowych wyłączników powietrznych AC.

Linia produktów wyzwalaczy IZM Digitrip składa się 
z modeli 220+, 520, 520M oraz 520MC dla standar-
dów UL oraz modeli 220+, 520i, 520Mi oraz 520MCi 
dla standardów IEC. Tylko modele 520MC oraz 
520MCi zapewniają komunikację (patrz tabela 1.1 dla 
dostępnych typów zabezpieczeń).
Moduły wyzwalaczy Digitrip typ 220+, 520, 520M 
oraz 520MC mogą być zastosowane zarówno w sys-
temach 50 jak i 60 Hz.

Urządzenie pomocnicze:
wejście zasilania

Wkładka prądu 
znamionowego

Ustawienia 
zabezpieczające

Wskaźnik LED 
przyczyny wyzwolenia

Dioda LED 
transmisji INCOM

Gniazdo testowe 
(zasłonięte)

Czteroznakowy 
wyświetlacz LCD

Rys. 1.1. Moduł wyzwalacza Digitrip 520MC z wkładką prądu znamionowego
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Typ modułu wyzwalacza Digitrip 220+ 520/520i 520M/520Mi 520MC/520MCi

Zakres prądowy 100–3200 A 100–6300 A 100–6300 A 100–6300 A

Pomiar RMS tak tak tak tak

Transmisja danych nie nie nie tak

Ochrona i koordynacja

Numer referencyjny rysunku 3.2.1 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 3.3.1, 3.3.3, 3.3.2, 3.3.4 3.4.1, 3.4.3, 3.4.2, 3.4.4

Ochrona Opcje zamawiania PLI LSI, LSIG, WLSIG MLSI, MLSIG, MLSIA, 
MWLSIG

CLSI, CLSIG, CLSIA, 
CWLSIG

Umieszczona wkładka znamionowa (In) tak tak tak tak

Wyzwolenie spowodowane temperaturą tak tak tak tak

Zabezpieczenie
przeciążeniowe

Zakres nastaw 0,4–1,0 x In 0,4–1,0 x In 0,4–1,0 x In 0,4–1,0 x In

Zwłoka czasowa tr dla 6 x Ir 2–24 s 2–24 s 2–24 s 2–24 s

Pamięć termiczna tak tak tak tak

Zabezpieczenie 
zwarciowe 
zwłoczne

Zakres nastaw4 nie 200–1000% x Ir 200–1000% x Ir 200–1000% x Ir

Zwłoka czasowa tsd dla 8 x Ir nie 100–500 ms 100–500 ms 100–500 ms

Zwłoka czasowa, charakterystyka płaska nie 100–500 ms 100–500 ms 100–500 ms

Ziemnozwarciową Logiczną Selektywność ZSI5 nie tak tak tak

Zabezpieczenie 
zwarciowe 
bezzwłoczne

Zakres nastaw4 200–1200% x In 200–1200% x In 200–1200% x In 200–1200% x In

Pozycja Wyłączony (OFF) nie tak tak tak

Wyzwalacz prądu załączeniowego (MCR) tak tak tak tak

Zabezpieczenie 
ziemnozwarciowe 
(doziemienie)

Opcje zabezpieczenia ziemnozwarciowego nie tak tak tak

Alarm zabezpieczenia ziemnozwarciowego nie nie tak3 tak3

Nastawa zabezpieczenia ziemnozwarciowego nie 25–100% x (In)1 25–100% x (In)1 25–100% x (In)1

Czas opóźnienia ziemnozwarciowego tg 
przy 0,625 x In, charakterystyka I2t nie 100–500 ms 100–500 ms 100–500 ms

Zwłoka czasowa, charakterystyka płaska nie 100–500 ms 100–500 ms 100–500 ms

Ziemnozwarciowa Logiczna Selektywność ZSI5 nie tak tak tak

Pamięć termiczna ziemnozwarciowa nie tak tak tak

Zabezpieczenie toru neutralnego tak tylko model LSI tylko model LSI tylko model LSI

System diagnostyki 

Dioda LED stanu/wykrywania tak tak tak tak

Styki do sygnalizacji przeciążenia/alarmu nie nie tak3, tylko model LSI tak3, tylko model LSI

Dioda LED przyczyny wyzwolenia tak tak2 tak2 tak2

Wartość prądu w momencie wyzwolenia nie nie tak3 tak3

Styki zdalnej sygnalizacji doziemienia/alarmu nie nie tak3 tak3

System wskazując

Wyświetlacz 
cyfrowy

nie nie 4 znaki LCD 4 znaki LCD

UWAGI:
1 Ograniczenie do 1200 A; tylko dla wersji UL, a nie dla modeli IEC.
2  Cztery diody LED przyczyny wyzwolenia L, S, I, G. Wyzwalacz prądu załączeniowego jest wskazywany przez 

diodę bezzwłoczną LED.
3  Wymagany Alarm ziemnozwarciowy/Moduł zasilacza (patrz punkt 1.6).
4 Dodatkowe ustawienie oznaczone jako M1, gdzie:
 Wielkość 800–3200 A:  M1 = 14 x In dla wkładek 200 do 1250 A
   M1 = 12 x In dla wkładek 1600, 2000, 2500 A
   M1 = 10 x In dla wkładek 3000, 3200 A
 Wielkość 4000–6300 A:  M1 = 14 x In dla wkładek 2000, 2500 A
   M1 = 12 x In dla wkładek 3200, 4000, 5000 A (patrz punkt 2.5)
   M1 = 10 x In dla wkładki 6300 A

5 ZSI – Ziemnozwarciowa Logiczna Selektywność (patrz punkt 3.4).

Tabela 1.1a. Typy zabezpieczeń dostępne dla modułów wyzwalaczy Digitrip
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Numer katalogowy 5CLSI 5CLSIG 5CLSIA 5WLSIG

Informacje zdalne poprzez 
komunikację X X X X

Stan wyłącznika

Otwarty/Zamknięty/Wyzwolony X X X X

Adres rejestru X X X X

Wartość przyczyny wyzwolenia

Ustawienia zabezpieczeń X X X X

Wartość prądu

Prąd fazy A (w amperach) X X X X

Prąd fazy B (w amperach) X X X X

Prąd fazy C (w amperach) X X X X

Prąd toru N (w amperach)2 X X X X

Prąd toru G (w amperach) NA X X X

Wiadomości zdalne – alarmy

Przeciążenie (długotrwałe) X X X X

Alarm przeciążenia X NA NA NA

Alarm ziemnozwarciowy NA X7 X X7

Wiadomości zdalne – wyzwolenia

Wyzwolenie przeciążeniowe X X X X

Wyzwolenie zwarciowe zwłoczne X X X X

Wyzwolenie zwarciowe bezzwłoczne X X X X

Doziemienie NA X NA X

Wyzwolenie przegrzaniem3 X X X X

Wkładka wyzwalacza 
(problem z wkładką)4 X X X X

Wyzwalacz MCR 
(wyzwalacz prądu załączeniowego)5 X X X X

Zabezpieczenie wysokonastawe6 X X X X

Pozostałe komendy

Reset zdalny X X X X

UWAGI:
X – zawiera funkcję NA – funkcja niedostępna

2 Wyłącznik musi być czteropolowy lub zawierać przekładnik toru neutralnego.
3  Wskazanie wyzwolenia przegrzaniem przez komunikację – wskazuje Long LED na 

panelu przednim.
4  Przyczyna wyzwolenia wkładki poprzez komunikację – wskazuje INST LED na panelu 

przednim.
5  Przyczyna wyzwolenia MCR poprzez komunikację – wskazuje INST LED na panelu 

przednim.
6  Przyczyna wyzwolenia bezzwłocznego poprzez komunikację – wskazuje INST LED 

na panelu przednim.
7 Wyłącznik zostanie wyzwolony i styki Alarm zostaną przełączone.

Tabela 1.1b.  Funkcje komunikacji dostępne dla modułów 
Digitrip 520MC

Wszystkie modele modułów wyzwalaczy są oparte na 
mikroprocesorowych urządzeniach zabezpieczających 
AC, które zapewniają właściwy pomiar RMS prądu dla 
właściwej koordynacji z właściwościami cieplnymi 
przewodników i wyposażenia.

Podstawową funkcją modułu wyzwalacza Digitrip jest 
zabezpieczenie obwodu elektrycznego. Digitrip 
analizuje sygnały prądu wtórnego z przekładników 
prądowych wyłącznika powietrznego, a gdy wstępnie 

ustalone poziomy prądu oraz ustawienia opóźnienia 
są przekroczone, wysyła sygnał wyzwolenia do 
elementu wzbudzającego wyłącznika powietrznego.

Dodatkowo, oprócz podstawowych funkcji zabezpie-
czeń, rodzina wyzwalaczy Digitrip 520 dostarcza 
informacje, takie jak:
• wyzwolenie od przeciążenia,
• wyzwolenie zwarciowe zwłoczne,
• wyzwolenie zwarciowe bezzwłoczne,
•  wyzwolenie ziemnozwarciowe (jeśli jest w zestawie).

Przekładniki prądowe dostarczają do modułu wyzwa-
lacza zasilanie robocze. W momencie przepływu 
prądu przez wyłącznik, czujniki wytwarzają prąd 
wtórny, który zasila moduł wyzwalacza.

Rodzina modułów wyzwalaczy Digitrip 520 jest 
wyposażona w możliwość kształtowania charaktery-
styki (czasowo-prądowej) dla pięciu faz i dwóch 
uziemień. Aby spełnić wymagania ochrony konkret-
nych instalacji, opcjonalnie istnieje możliwość doboru 
dodatkowych dostępnych funkcji zabezpieczających. 
Dostosowanie ustawień opóźnienia zwarciowego 
zwłocznego oraz wartości zwarcia doziemnego można 
wykonać dla odpowiednich wartości skutecznych 
charakterystyki płaskiej lub I2t.

Odpowiednie charakterystyki czasowo-prądowe dla 
wybranych funkcji ochronnych zostały przedstawione 
w formie obrazkowej na powierzchni modułu wyzwa-
lacza, jak pokazano na rys. 1.1.

1.1. Zabezpieczenie

Każdy wyzwalacz jest całkowicie niezależny i nie 
wymaga zewnętrznego zasilania sterowniczego do 
poprawnej pracy jego systemów zabezpieczeniowych. 
Działa z poziomów sygnału prądu uzyskanych poprzez 
przekładniki prądu, montowane w wyłączniku po-
wietrznym. Rodzaje zabezpieczeń dostępne dla każde-
go modelu zostały przedstawione w Tabelach 1.1.a 
i 1.1.b oraz na rysunkach od 3.2 do 3.13.

UWAGA: Wyzwalacze Digitrip 220+ (model LI), 520 
(model LSI), 520M (model MLSI) oraz 520MC (model 
CLSI) mogą być użyte w 3-biegunowych lub 4-biegu-
nowych wyłącznikach powietrznych do zabezpieczania 
przewodu neutralnego. Tylko te cztery modele mogą 
stanowić zabezpieczenie przewodu neutralnego, 
chociaż modele MLSIA,MLSIG, MWLSIG, CLSIA, 
CLSIG oraz CWLSIG mogą zapewnić obiektywne 
pomiary w torze neutralnym (patrz rys. 3.7, 3.8 i 3.9). 
W celu właściwego zastosowania wyzwalaczy 
w wyłącznikach 4-biegunowych, należy zapoznać się 
z NEC (National Electric Code).
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1.2.  Tryb modułu wyzwalacza oraz informacja o jego 
stanie

We wszystkich modelach dioda emitująca zielone 
światło (LED), oznaczona Status, miga mniej więcej 
raz na sekundę. Oznacza to, że moduł wyzwalacza 
działa normalnie. Dioda Status LED będzie migać 
szybciej, jeżeli wyzwalacz Digitrip jest w trybie 
przekroczenia wartości lub przeciążenia.

Czerwone diody LED na powierzchni modułów 
wyzwalaczy z rodziny 520 (dla wyzwolenia od przecią-
żenia, zwarciowego zwłocznego oraz bezzwłocznego) 
migają, aby wskazać przyczynę lub tryb wyzwalacza 
w automatycznej pracy modułu wyzwalacza (na 
przykład zwarcie doziemne, przeciążenie lub zwarcie). 
Bateria w urządzeniu Digitrip zachowuje wskazania 
modułu wyzwalacza aż do momentu wciśnięcia 
przycisku Reset/Test Baterii.

Bateria jest naładowana, jeżeli jej dioda świeci na 
zielono, podczas gdy przycisk Battery Check jest 
wciśnięty (patrz punkt 6).

UWAGA: Rodzina modułów wyzwalaczy Digitrip 520 
zachowuje wszystkie funkcje zabezpieczeń niezależ-
nie od stanu baterii. Bateria jest niezbędna jedynie do 
zachowania automatycznych wskazań wyzwalacza.

1.3. Instalacja i usuwanie

1.3.1. Instalacja modułu wyzwalacza 
Wyreguluj moduł wyzwalacza Digitrip za pomocą 
wtyków prowadzących oraz zacisku sprężynowego 
wyłącznika powietrznego IZM. Dociśnij moduł wyzwa-
lacza do wyłącznika, aż wtyki prowadzące modułu 
wyzwalacza zostaną mocno osadzone w obudowie 
złącza i moduł zostanie wciśnięty na właściwe 
miejsce (patrz rysunek 1.2).

1.3.2. Instalacja wkładki prądu znamionowego

OSTRZEŻENIE!
NIE WOLNO ZASILAĆ WYŁĄCZNIKA IZM Z USU-
NIĘTYM LUB ODŁĄCZONYM OD ZŁĄCZA MODU-
ŁEM WYZWALACZA DIGITRIP. W ZWIĄZKU 
Z OTWATRYM OBWODEM WEWNĘTRZNE PRZE-
KŁADNIKI PRĄDOWE MOGĄ ULEC USZKODZE-
NIU.

OSTRZEŻENIE!
JEŻELI WKŁADKA PRĄDU ZNAMIONOWEGO NIE 
JEST ZAINSTALOWANA, MODUŁ WYŁĄCZY SIĘ 
SAMOCZYNNIE PO WŁĄCZENIU ZASILANIA.

Umieść wkładkę prądu znamionowego we wgłębieniu 
po prawej stronie modułu wyzwalacza. Przymocuj 
wkładkę za pomocą trzech wtyków do otworów 
znajdujących się we wgłębieniu. Wkładka powinna 
dopasować się po lekkim dociśnięciu.

UWAGA!
NIE WOLNO WCISKAĆ NA SIŁĘ WKŁADKI PRĄDU 
ZNAMIONOWEGO.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

11

13
14

15

16

1. Złącze J3 (3 pinowe), J4 (4 pinowe)  
2. Występ montażowy   
3. Stalowa płytka montażowa z obudowy
4. Wtyki prowadzące   
5. Wyzwalacz Digitrip 220+ lub 520  
6. Wgłębienie   
7. Wtyk 1 złacza K2   
8. Śruba montażowa M4 x 80 mm zasilania (opcja tylko dla 520M/MC)
9. Wkładka prądu znamionowego (3 wtyki)
10. Wtyk 1 złącza K1
11. Wtyk wychodzący o średnicy 1,14 mm
12. Zatrzask sprężynowy
13. Złącze I1 (tylko dla 520MC)
14. Przewody ze złączami
15. Złączka wkrętna M4
16. Alarm ziemnozwarciowy/Moduł zasilający (opcjonalnie tylko dla 520M/MC)

Rys. 1.2.  Instalacja modułu wyzwalacza Digitrip do 
wyłącznika IZM (widok z boku)
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Użyj śrubokręta płaskiego 1/8” (3 mm) w celu dokrę-
cenia śruby M4 i zamocowania wkładki oraz modułu 
wyzwalacza w wyłączniku powietrznym (zobacz 
rys. 1.3). Zamknij drzwiczki wkładki prądu znamiono-
wego.

OSTRZEŻENIE!
ŚRUBA M4 POWINNA BYĆ DOKRĘCANA TYLKO 
DO MOMENTU WYCZUCIA OPORU, ABY JEJ NIE 
PRZEKRĘCIĆ. NIE NALEŻY UŻYWAĆ DUŻEGO 
ŚRUBOKRĘTA. ODPOWIEDNI JEST ŚRUBOKRĘT 
PŁASKI 1/8” (3 mm). 

1.3.3.  Usuwanie modułu wyzwalacza/wkładki prądu 
znamionowego

W celu usunięcia wkładki prądu znamionowego 
z modułu wyzwalacza zacznij od otwarcia jego 
drzwiczek. Użyj śrubokręta płaskiego 1/8” (3 mm) 
w celu poluzowania śruby M4. Odciągnij drzwiczki 
w celu wyciągnięcia wkładki prądu znamionowego 
z modułu wyzwalacza. W celu usunięcia modułu 
wyzwalacza z wyłącznika powietrznego, odegnij 
zatrzask sprężynowy, aby zwolnić moduł ze stalowej 
płyty montażowej. Pociągnij moduł, aż do odłączenia 
się dwóch z dziewięciu wtyków łączących od wyłącz-
nika powietrznego (patrz rys. 1.2).

1.4. Oprzewodowanie

Wewnętrzne elementy wyłącznika oraz ich połączenie 
przewodami ze stykami pomocniczymi wyłącznika, 
zostały pokazane w schemacie głównych połączeń 
wyłącznika zawartych w Dodatku C.

1.5. Pokrywa z pleksiglasu

Przezroczyste, zabezpieczające przed manipulacją 
przez osoby niepowołane drzwi z pleksiglasu są 
umieszczone w pokrywie wyłącznika. Pozwalają one 
na sprawdzanie ustawień bez dokonywania zmian, 
z wyjątkiem osób upoważnionych. Osłona z pleksigla-
su spełnia obowiązujące wymogi zabezpieczeń przed 
manipulacją przez osoby niepowołane. Pokrywa jest 
osadzona na miejscu za pomocą dwóch śrub pokry-
wy. Bezpieczeństwo jest dodatkowo zapewnione 
przez dodanie standardowych uszczelek metrycznych 
w otworach obu śrub utrzymujących pokrywę. Osłona 
z pleksiglasu ma otwór dostępu do przycisków 
testowych Step i Reset/Battery.

Rysunek 1.3.  Instalacja wkładki prądu znamionowego 
oraz śruba montażowa
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1.6.  Alarm ziemnozwarciowy/Moduł zasilacza 
(tylko modele 520M/MC)

Alarm ziemnozwarciowy/Moduł zasilacza (patrz 
rys. 1.4) jest dodatkowym wyposażeniem dla modu-
łów Digitrip 520M, 520Mi oraz jest wymagany w celu 
umożliwienia komunikacji modelom Digitrip 520MC 
i 520MCi. Moduł może być zainstalowany pod metalo-
wą płytką montażową modułu wyzwalacza w wyłącz-
niku powietrznym IZM. Moduł obejmuje następujące 
wartości napięcia wejściowego: 
120 V AC (7802C83G01), 230 V AC (7802C83G02) 
oraz 24–48 V DC (7802C82G01).
Obciążenie Zasilacza/Modułu przekaźnika wynosi 
10 VA.

1.6.1. Zasilanie pomocnicze
Kiedy moduł jest oprzewodowany, tak jak pokazano 
na rysunku 1.5, będzie on zasilany z obwodu pomocni-
czego, aby wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) 
modułów 520M/520Mi lub 520MC/520MCi funkcjo-
nował nawet wtedy, gdy wyłącznik nie zostanie 
obciążony. Moduł wyzwalacza Digitrip 520M lub 
520MC bez dodatkowego zasilania nie będzie wy-
świetlać danych, dopóki prąd obciążenia nie osiągnie 
wartości min. 30% w przypadku 1 fazy lub 10% 
w przypadku 3 faz (In). 

1.6.2. Alarm ziemnozwarciowy
Drugą funkcją modułu jest zapewnienie styku wyj-
ściowego albo dla wyzwalacza ziemnozwarciowego, 
albo tylko dla alarmu ziemnozwarciowego przez 
przekaźnik zainstalowany w module. W modelach 
Digitrip 520M zawierających zabezpieczenie ziemno-
zwarciowe, dioda LED na przodzie modułu również 
wskazuje wyzwolenie ziemnozwarciowe.

1.6.3. Wyzwalacz ziemnozwarciowy
Gdy Alarm ziemnozwarciowy/Moduł zasilający jest 
używany w modelu MLSIG, urządzenie to wysterowu-
je styki wyzwolenia ziemnozwarciowego, kiedy 
wyłącznik powietrzny wyzwala się z powodu wystą-
pienia zwarcia doziemnego. Następnie należy wcisnąć 
przycisk Reset na module Digitrip w celu zresetowa-
nia styków (patrz rys. 1.5, uwaga 3). 

1.6.4. Alarm zwarcia doziemnego
Alarm zwarcia doziemnego powiadamia użytkownika 
o występującym stanie zwarcia doziemnego bez 
wyzwolenia wyłącznika powietrznego. Czerwona 
dioda LED Alarm na froncie modułu wyzwalacza 
wskaże obecność stanu doziemienia, który poprzedza 
zaprogramowane ustawienia.

Rysunek 1.4.  Alarm ziemnozwarciowy/Moduł zasilający 
dla modułów wyzwalaczy 520M lub 520MC

Przekaźnik alarmu ziemnozwarciowego jest pobudza-
ny, kiedy prąd doziemny stale przewyższa ustawioną 
wartość z opóźnieniem w czasie przekraczającym 
0,1 s. Przekaźnik alarmowy będzie resetowany 
automatycznie, jeśli prąd doziemny jest mniejszy niż 
wartość doziemienia (patrz rys. 1.5, uwaga 4).

1.6.5.  Alarm wysokiego przeciążenia 
(tylko modele 520M/520MC)

W modelu Digitrip 520M i 520MC w wersji LSI 
(rys. 3.6 i 3.10), pokazanego na rysunkach 1.4 i 1.5 
może być dostępny styk alarmowy wysokiego 
obciążenia zamiast funkcji alarmu ziemnozwarciowe-
go, jeżeli do wyłącznika zostaną oprzewodowane 
zaciski listwy obwodów pomocniczych A-10 i A-11. 
Funkcja aktywuje się z opóźnieniem 1 s, kiedy prąd 
fazowy przekroczy 85% ustawienia Ir.
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Digitrip 520M/MC

Napiêcie sterowania
Oddalony

Wyzwolenie
ziemnozwarciowe Alarm

zwarcia doziemnego

Alarm ziemnozwarciowy / Modu³ zasilaj¹cy
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Dostępne napięcia zasilające Numer katalogowy

120 VAC 7802C83G01

230 VAC 7802C83G02

24-48 VDC 7802C82G01

UWAGI:
1 Obciążenie styków (obciążenie rezystancyjne)
 AC 0,5 A przy 230 V AC
 AC 1 A przy 120 V AC
 DC 1 A przy 48 V DC
2 Sprawdź wartość napięcia zasilającego zanim zasilisz obwód
3 W połączeniu z wyzwalaczami o numerach 5MWLSIG, 5MLSIG, 5CWLSIG lub 5CLSIG, wskazuje wyzwolenie ziemnozwarciowe. 
4 W połączeniu z wyzwalaczami o numerach 5MLSIA lub 5CLSIA, wskazuje alarm ziemnozwarciowy.

Rysunek 1.5.  Schemat podłączenia dla rodziny modeli 520M z Alarmem ziemnozwarciowym/Modułem zasilacza
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1.7. Właściwości wyświetlacza (tylko rodzina 520M)

Modele Digitrip 520M/520Mi oraz 520MC/520MCi, 
oprócz wskaźników modułu wyzwalacza – czerwonej 
i zielonej diody LED, są dodatkowo wyposażone 
w interfejs użytkownika. Ten siedmioelementowy 
wyświetlacz pełni funkcję wskazywania wartości 
i może być używany do monitorowania obciążeń 
prądowych.

Kiedy przycisk Step na przedniej części modułu 
wyzwalacza zostanie wciśnięty i zwolniony, wyświe-
tlacz wskazuje PH 1, dla fazy 1 lub A oraz jej wartość 
prądu. Jeżeli przycisk Step nie zostanie przyciśnięty 
ponownie, wyświetlacz nadal wskazywać będzie 
wartość prądu dla fazy 1. Za każdym razem, gdy 
przycisk Step zostaje przyciśnięty, zostanie wyświe-
tlona kolejna monitorowana funkcja.

Pozostałe odczyty w czasie rzeczywistym są wyświe-
tlane w następującej kolejności:

PH 2 Faza 2 (B)
PH 3 Faza 3 (C)
PH 4 Tor neutralny
PH 5 Tor zerowy (jeżeli funkcja jest dostępna)
HI Najwyższy prąd fazowy 
OL Przeciążenie (Digitrip w trybie przeciążenia)
  Dopóki moduł jest w trybie OL, przyciskanie 

przycisku Step spowoduje ponowne wyświe-
tlenie wartości prądu przeciążeniowego. 

HL Alarm wysokiego obciążenia 
HELP  Komunikat ten może wskazywać na więcej 

niż jeden problem z modułem wyzwalacza. 
Jeżeli brakuje wkładki prądu znamionowego, 
będzie pokazywany komunikat HELP i wskaź-
nik LED wyzwolenia bezzwłocznego. Wkładka 
prądu znamionowego musi być zainstalowa-
na, a wskaźnik LED wyzwolenia bezzwłoczne-
go musi być skasowany przez przyciśnięcie 
przycisku Reset/Battery Test.

  Komunikat ten może wskazywać również, że 
urządzenie jest rozkalibrowane i powinno być 
wymieniane w możliwie najkrótszym czasie. 

Ponadto produkt Digitrip 520MC wyświetla i zacho-
wuje wartość przyczyny wyzwolenia po zadziałaniu, 
jeśli dodatkowe zasilanie pomocnicze jest podłączone. 
Użyj przycisku Step, aby wyświetlić wartości każdej 
fazy. Najwyższa wartość, która może być przedsta-
wiona to 9999. Wszelkie przetężenia większe od tej 
wartości będą wyświetlane jako „HI”. Naciśnięcie 
przycisku Reset kasuje te dane.

Wartości związane z daną fazą po wyzwoleniu mogą 
być również wskazywane jako cztery kreski „----”. Ten 
komunikat oznacza, że mikroprocesor nie mógł 
zakończyć zapisywania wartości zdarzeń wyzwolenia 
w jego pamięci nieulotnej. Prawdopodobnie przyczyną 
tego może być brak lub utrata dodatkowego źródła 
zasilania w momencie wyzwolenia.

1.8. Normy

Moduły wyzwalaczy Digitrip 220+, 520, 520M 
i 520MC są zatwierdzone przez Underwriters Labora-
tories, Inc w protokole UL E52096, do stosowania 
z wyłącznikami IZM. Te same jednostki są wymienio-
ne również przez Canadian Standards Association 
(CSA) w protokole LR 43556. Wszystkie moduły 
Digitrip przeszły badania zgodnie z IEC 947-2, które 
zawierają badania promieniowania i emisję zakłóceń. 
W rezultacie, wszystkie jednostki posiadają znak CE.
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2 OGÓLNY OPIS WYŁĄCZNIKÓW IZM

2.1. Opis ogólny

Wyłączniki IZM są wyzwalane automatycznie w przy-
padku przeciążenia przez połączoną akcję trzech 
komponentów:

1. przekładników, które mierzą wartość prądu
2. modułu wyzwalacza Digitrip, który przekazuje 

sygnał wyzwolenia do wyzwalacza 
wykonawczego, kiedy nastawy prądu i czasu 
zwłoki zostaną przekroczone

3. niskoenergetycznego wyzwalacza wykonawczego, 
który powoduje wyzwolenie wyłącznika

Rysunek 2.1 pokazuje obwód wyzwolenia dla typowe-
go wyłącznika IZM. Takie rozwiązanie zapewnia 
bardzo elastyczny system, obejmujący szeroki zakres 
charakterystyk wyzwolenia, opisanych przez krzywe 
prądowo-czasowe, o których mowa w sekcji 9.2.
Charakterystyki automatycznego wyzwolenia od 
przeciążenia i zwarcia konkretnego wyłącznika są 
określane przez wartości znamionowe zainstalowa-
nych przekładników prądu z dopasowanymi wkładka-
mi prądu znamionowego oraz wybrane ustawienia 
funkcjonalne zabezpieczeń. Szczegółowe instrukcje 
ustawienia są podane w pkt 4.
Jeżeli ustawienia funkcjonalne zabezpieczeń są 
przekroczone, moduł Digitrip przekazuje sygnał 
wyzwolenia do wyzwalacza. W rezultacie wszystkie 
operacje wyzwolenia zapoczątkowane przez funkcje 
zabezpieczeniowe modułu wyzwalacza Digitrip są 
wykonywane przez jego obwody wewnętrzne. Nie 
ma mechanicznych lub bezpośrednich oddziaływań 
magnetycznych między głównymi obwodami prądu 
a częściami mechanicznymi wyzwalaczy wyłącznika 
oraz nie jest wymagane zewnętrzne zasilanie sterow-
nicze.

OSTRZEŻENIE!
NIEPRAWIDŁOWE PODŁĄCZENIE POLARYZACJI 
NA CEWCE WYZWALACZA MOŻE SPOWODO-
WAĆ PRZECIĄŻENIE I ZWARCIE, CO MOŻE SKUT-
KOWAĆ OBRAŻENIAMI.

SPRAWDŹ OZNAKOWANIE POLARYZACJI NA 
PRZEWODACH WYZWALACZA I POŁĄCZ JE 
PRAWIDŁOWO, KORZYSTAJĄC Z ZAŁĄCZONEJ 
INSTRUKCJI.

2.2. Niskoenergetyczny wyzwalacz wykonawczy

Siła mechaniczna potrzebna do rozpoczęcia akcji 
wyzwalania wyłącznika IZM jest przekazywana przez 
specjalny wyzwalacz niskoenergetyczny. Wyzwalacz 
jest umiejscowiony pod czarną ukształtowaną platfor-
mą, na której montuje się moduł Digitrip. Wyzwalacz 
składa się z magnesu trwałego, z rdzenia stałego 
i ruchomego, sprężyny i cewki. Nominalna rezystancja 
cewki wynosi 25 Ω, a czarny przewód jest polaryzacji 
dodatniej. Mechanizm wyłącznika składa się z mecha-
nizmu pobudzanego dźwignią resetującą i dźwignią do 
uruchomienia akcji wyzwalania wyłącznika. 

Gdy wyzwalacz jest zresetowany przez mechanizm 
sterowniczy, rdzeń ruchomy jest utrzymywany 
w gotowości przez siłę ściśniętej sprężyny poprzez 
magnes trwały. Kiedy akcja wyzwolenia zostanie 
zapoczątkowana, cewka wyzwalacza niskoenergetycz-
nego jest pobudzona przez impuls z modułu Digitrip. 
Ten impuls pokonuje efekt przyciągania przez magnes 
trwały i rdzeń ruchomy jest zwolniony, aby wyzwolić 
wyłącznik poprzez dźwignię wyzwalającą.

Górny koniec

Czarny

Dolny koniec

Oznaczenia
polaryzacji

Niskoenergetyczny
wyzwalacz wykonawczy

Modu³
Digitrip

Rysunek 2.1.  Obwód wyzwalania dla typowego 
wyłącznika IZM (częściowy)
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2.3. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe

UWAGA: Model Digitrip 220+ nie jest dostępny 
z zabezpieczeniem ziemnozwarciowym. Tylko
rodzina 520 posiada dostępne zabezpieczenia ziemno-
zwarciowe.

2.3.1. Opis ogólny
Jeżeli Digitrip 520 zawiera zabezpieczenie ziemno-
zwarciowe, wówczas należy wziąć pod uwagę cechy 
systemu dystrybucyjnego (takie jak system uziemień, 
ilość źródeł, ilość i lokalizacja punktów uziomowych) 
oraz sposób i lokalizację, w której dany wyłącznik ma 
być włączony do systemu. Elementy te zostały 
omówione w punktach od 2.3.3 do 2.3.6.

Rodzina Digitrip 520 wykorzystuje trzy sposoby 
pomiaru do wykrywania prądów ziemnozwarciowych: 
szczątkowy, uziemienia źródła i składowej zerowej 
(patrz tabela 2.1). Wyłączniki IZM mogą zawierać 
wszystkie trzy rodzaje, z wyjątkiem wyłączników 
4-biegunowych. Wejścia B-6, B-7 obwodów pomocni-
czych wyłącznika są używane do konfiguracji położe-
nia komórek wyłącznika dla trzech systemów. Brak 
zworki pomiędzy B-6 i B-7 programuje moduł dla 
systemu doziemienia szczątkowego, podczas gdy 
obecność zworki pomiędzy B-6 i B-7 programuje 
moduł w konfiguracji uziemienia źródła lub składowej 
zerowej. Jeżeli zworka występuje, znajduje się 
w części stacjonarnej zespołu wyłącznika. 
We wszystkich trzech systemach, wymagane jest 
właściwe wejście przekładnika prądowego wyprowa-
dzone na zewnętrznych zaciskach B-4, B-5 obwodów 
pomocniczych wyłącznika.

Metoda 
wykrywania 
doziemienia

Wymagane 
połączenia 

w obwodzie 
pomocniczym

Dotyczy 
wyłączników

Odpowiednie 
rysunki

Użyty element 
Digitrip, 

wykrywający 
zwarcie 

doziemne

Szczątkowa Brak zworki 3 lub 4 polowy 2.2, 2.3, 2.5, 2.9 element R5

Uziemienie 
źródła Zwarte B6 i B7 tylko 3 polowy 2.7 element R4

Składowa 
zerowa Zwarte B6 i B7 tylko 3 polowy 2.8 element R4

UWAGA: Powyższe informacje dotyczą członów wyzwalających z opcją doziemienia.

Tabela 2.1. Tryby pomiaru modułu Digitrip

2.3.2. Pomiar składowej szczątkowej
Pomiar składowej szczątkowej jest standardowym 
trybem wykrywania zwarcia doziemnego w wyłączni-
kach IZM. Ten sposób wykorzystuje jeden przekładnik 
prądowy na każdy przewód fazowy oraz jeden na 
przewód zerowy dla systemu czteroprzewodowego 
(jak pokazano na rysunkach 2.2 i 2.3). Jeżeli przewód 
neutralny jest uziemiony, lecz nie ma żadnych obcią-
żeń fazowych, rodzina modułów wyzwalaczy Digi-
trip 520 jest wyposażona we wszelkie komponenty 
niezbędne do ochrony ziemnozwarciowej. Ten tryb 
wykrywania wektorowego sumuje wyjścia z trzech 
lub czterech poszczególnych przekładników prądo-
wych. Dla separowanych przewodów neutralnych, 
dopóki suma wektorowa wynosi zero, zwarcie 
doziemne nie występuje. Przekładnik toru neutralnego 
musi posiadać charakterystyki i przekładnię, które są 
identyczne dla trzech wewnętrznie montowanych 
przekładników prądowych.
Dostępne typy przekładników toru zerowego zostały 
przedstawione na rysunku 2.4.
Właściwości pomiaru składowej szczątkowej dozie-
mienia są dostosowywane do stosowania w wyłącz-
nikach głównych i zasilających. 

Dostępne ustawienia wartości doziemienia użyte dla 
pomiaru składowej szczątkowej zostały podane 
w tabeli 2.2. Rysunek 2.5 pokazuje wyłącznik cztero-
biegunowy z wykrywaniem składowej szczątkowej 
doziemienia.
 

UWAGA!
JEŻELI POŁĄCZENIA PRZEKŁADNIKÓW SĄ 
NIEPRAWIDŁOWE, MOŻE WYSTĄPIĆ NIEPRAWI-
DŁOWOŚĆ W PRACY MODUŁU. ZAWSZE NALEŻY 
SPRAWDZIĆ OZNACZENIA POLARYZACJI NA 
RYSUNKACH INSTALACYJNYCH. W CELU 
SPRAWDZENIA PARAMETRÓW ZABEZPIECZEŃ 
WYPOSAŻENIA ZIEMNOZWARCIOWEGO, NALE-
ŻY PRZPROWADZIĆ PRÓBĘ TESTOWĄ DOSTO-
SOWANĄ DO WYMOGÓW NEC OKREŚLONYCH 
W ARTYKULE 230-95(C).
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2.3.3. Wykrywanie źródła doziemienia
Alternatywne schematy wykrywania źródła doziemie-
nia mogą być narzucone w zależności od wymagań 
instalacyjnych (patrz rysunki 2.6 i 2.7). Metoda 
doziemienia powrotnego jest zazwyczaj stosowana 
wtedy, gdy zabezpieczenie ziemnozwarciowe jest 
wymagane tylko w wyłączniku głównym w prostym 
systemie radialnym. Metoda ta ma również zastoso-
wanie do systemów dwustronnych, w których 
występuje centralny punkt uziemiający. Dla tego 
rodzaju wykrywania, pojedynczy przekładnik prądowy 
zamontowany w wyposażeniu łącznika, dokonuje 
bezpośrednich pomiarów całkowitego prądu dozie-
mienia, przepływającego przez przewód elektrody 
uziemiającej i wszystkie inne przewody uziemienia.

Ustawienia pokazane w tabeli 2.1 mają zastosowanie, 
gdy przekładnik toru neutralnego nie ma jednakowych 
danych znamionowych z wielkością znamionową dla 
schematu wykrywania doziemienia powrotnego.

2.3.4. Wykrywanie składowej zerowej
Wykrywanie składowej zerowej, określane również 
jako sumowanie wektorowe (patrz rysunek 2.8), 
stosuje się dla systemów głównych, zasilających oraz 
specjalnych uwzględniających strefę ochronną. 
Przekładniki prądowe składowej zerowej (prostokątne 
wymiary wewnętrzne 114 x 342 mm) są dostępne 
z przekładnią 100:1 i 1000:1.

2.3.5. Źródło wielokrotne/doziemienie wielokrotne
Schemat źródła wielokrotnego/doziemienia wielokrot-
nego jest przedstawiony na rysunku 2.9. Na tym 
rysunku przedstawione jest zwarcie doziemne, które 
ma możliwe dwie ścieżki powrotne poprzez przewód 
zerowy do jego źródła. Trzy niezależne przekładniki są 
wzajemnie połączone w celu wykrywania zarówno 
zwarcia doziemnego, jak i prądów toru neutralnego. 

Jeżeli potrzebne są dodatkowe informacje na temat 
tego schematu, należy skontaktować się z przedsta-
wicielem firmy Eaton Moeller.

2.3.6. Ustawienia ziemnozwarciowe
Dostosowanie ustawień ziemnozwarciowych (odpo-
wiedź wg charakterystyki płaskiej lub I2t) zostało 
omówione w punkcie 4.8. Efekt tych ustawień jest 
przedstawiony za pomocą krzywej czasowo-prądowej 
doziemienia, o której mowa w punkcie 9. W tabeli 2.2 
podane zostały zarówno właściwe ustawienia warto-
ści szczytowych doziemienia oraz wartości prądowe, 
jak i krzywe czasowo-prądowe doziemienia.

Ustawienia prądów doziemienia (w amperach)1

Zainstalowane 
przekładniki/wkładki 
prądu znamionowego In 
(w amperach)

0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,60 0,75 1,0

100 25 30 35 40 50 60 75 100

200 50 60 70 80 100 120 150 200

250 63 75 88 100 125 150 188 250

300 75 90 105 120 150 180 225 300

400 100 120 140 160 200 240 300 400

600 150 180 210 240 300 360 450 600

630 158 189 221 252 315 378 473 630

800 200 240 280 320 400 480 600 800

1000 250 300 350 400 500 600 750 1000

1200 300 360 420 480 600 720 900 1200

1250 312 375 438 500 625 750 938 1250

1600 400 480 560 640 800 960 1200 16002

2000 500 600 700 800 1000 1200 15002 20002

2500 625 750 875 1000 1250 1500 1875 2500

3000 750 900 1050 1200 15002 18002 22502 30002

3200 800 960 1120 1200 16002 19202 24002 32002

40003 1000 1200 14002 16002 20002 24002 30002 40002

50003 12502 15002 17502 20002 25002 30002 37502 50002

6000 15002 18002 21002 24002 30002 36002 45002 60002

63003 1575 1890 2205 2520 3150 3780 4725 6300

1  Tolerancja ustawienia ± 10% podanych wartości.
2   W modelach 520 LSIG, 520M i 520MC LSIG, zacienione wartości są ustawione na 

maksymalną wartość wyzwolenia 1200 A dla NEC. 
3  Patrz punkt 2.5.

Tabela 2.2. Ustawienia prądów doziemienia
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2.4.  Przekładniki prądowe (IZM o rozmiarach 
dla prądów niewiększych niż 3200 A)

Trzy (3-biegunowe) lub cztery (4-biegunowe) główne 
przekładniki prądowe są zainstalowane w wewnątrz 
wyłącznika na dolnych przewodach wyłącznika. 
Wartość znamionowa przekładnika prądowego określa 
wartość znamionową wyłącznika (In). Na przykład, 
przekładniki 2000 A: 1 A są stosowane przy 2000 A 
wartości znamionowej wyłącznika. Istnieją cztery 
przekładniki pomocnicze o przekładni 10:1, które 
dodatkowo obniżają prąd znamionowy do 100 mA, co 
odpowiada 100% (In) modułu Digitrip.

Główne przekładniki prądowe wytwarzają sygnał 
wyjściowy proporcjonalny do prądu obciążenia 
i dostarczają do modułów Digitrip DT20 informacje 
i energię potrzebną do wyzwolenia wyłącznika, gdy 
zostaną przekroczone ustawienia funkcjonalne. Jeśli 
zainstalowany zostanie zestaw przekładników prądo-
wych z innymi wartościami znamionowymi, wkładka 
prądu znamionowego również musi być zmieniona. 
Skojarzona wkładka prądu znamionowego musi być 
zgodna z wartością znamionową przekładnika prądo-
wego określoną na etykiecie wkładki. Wartość 
znamionowa przekładnika prądowego jest widoczna 
przez otwory znajdujące się z tyłu wyłącznika.

2.5.  Przekładniki prądowe (IZM o rozmiarach 
dla prądów większych niż 3200 A)

Sześć (3-biegunowe) lub osiem (4-biegunowe) 
przekładników prądowych zainstalowanych w wyłącz-
niku powietrznym jest umieszczonych na dolnych 
przewodach. Bieguny są umieszczone równolegle 
i odpowiadające im przekładniki prądowe są również 
połączone równoległe (patrz rysunek 2.3). Na przykład 
wyłącznik o znamionowym prądzie fazowym 4000 A 
posiada dwa przekładniki prądowe 2000:1 połączone 
równolegle, co zapewnia ogólną przekładnię 4000:2. 
Pomocnicze przekładniki prądowe mają przekładnię 
20:1, które dla tego rozmiaru wyłącznika stopniowo 
obniżają wartość prądu do 100 mA co jest równoważ-
ne ze 100% (In) dla modułu Digitrip.
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Źród³o
LN

R5

Digitrip 520
z zabezpieczenim

ziemnozwarciowym

R/1

R/1

3

2

1

K2-8B-4

Obci¹¿enie

B-6

K1-4

K1-3

10:1

Przek³adnik pomocniczy 10:1

K2-9

K2-1
K2-7

B-5

B-7

K1-5

K1-2

Czarny

Wyzwalacz
wykonawczy

+

-

LB LCLA

K1-6

K1-7

K1-8

K1-9   1

   1

   1

UWAGI:
1 W systemie tym, wszystkie prądy wtórne wyłącznika (na poziomie 100 mA) są sumowane na płytce transformatora toroidalnego w celu wykrycia doziemienia przez element R5.
2 Brak zworki na stykach pomocniczych B-6, B-7.
3 Wejście toru neutralnego (jeżeli 4-przewodowy) jest podłączone przez zaciski B4 i B5. Prąd wejściowy na stykach pomocniczych wynosi 1 A, co odpowiada 1 na uziemioną jednostkę.

Rysunek 2.2.  Wyłącznik 3-polowy, 4-przewodowy z podłączonym przekładnikiem toru neutralnego wielkosci 3200 A 
wykorzystujący wykrywanie wartości szczątkowej doziemienia

Źród³o

Obci¹¿enie

K2-8

K2-9

B-4

B-6

Przek³adniki pomocnicze 20:1

20:1
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L
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L
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L
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L
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L
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LN1 L
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L
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K1-4
K2-1

K1-5

K1-6

K1-7

K1-8

K1-9
2000:1

2000:1

2000:1

2000:1

2000:1

2000:1

2000:1

2000:1

1

2

R5

Digitrip 520
z zabezpieczenim 

ziemnozwarciowym

Wyzwalacz
wykonawczy

UWAGI:
1 W systemie tym, wszystkie prądy wtórne wyłącznika (na poziomie 100 mA) są sumowane na płytce transformatora toroidalnego w celu wykrycia doziemienia przez element R5.
2  W systemie tym, przekładniki prądowe w biegunach wyłącznika są połączone równolegle do osiągnięcia wartości znamionowej wyłącznika 4000 A. Inne dostępne wartości znamionowe 

w tej konfiguracji podwójnej szerokości wynoszą 6300 A, 5000 A, 3200 A, 2500 A i 2000 A.

Rysunek 2.3.  Połączenia przekładnika toru neutralnego dla wielkości 4000 A wykorzystujący wykrywanie wartości szczątkowej 
doziemienia
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46,48

46,74

143,00

11,18

Element Przek³adnia
pr¹dowa

34,29
74,93

24,13

24,13

22,35

26,67

48,39
∅8,74

Wszystkie pr¹dy wtórne powinny posiadaæ 
wartośæ nominaln¹ 1 A dla pe³nego zakresu.

Poziom izolacji: 0,6 kV; dla pe³nego okresu 10 kV

Wspó³czynnik znamionowego pr¹du termicznego: 
1,33 przy temperaturze otoczenia 30°C; 1,0 przy 
temperaturze otoczenia 55°C.

Rysunek 2.4. Typy przekładników toru neutralnego Digitrip

Źród³o
LN

R5

Digitrip 520
z zabezpieczenim

ziemnozwarciowym

R/1

R/1

2

1

K2-8

Obci¹¿enie

B-6

K1-4

K1-3

10:1

Przek³adnik pomocniczy 10:1

K2-9

B-7

K1-5

K1-2

Czarny

+

-

LB LCLA

K1-6

K1-7

K1-8

K1-9   1

   1

   1

Wyzwalacz
wykonawczy

UWAGI:
1 W tym systemie, wszystkie prądy wtórne wyłącznika (na poziomie 100 mA) są sumowane poprzez transformator toroidalny w celu wykrycia zwarcia doziemnego poprzez element R5.
2 Nie należy zwierać styków pomocniczych B-6, B-7, gdyż spowoduje to anulowanie wszystkich zabezpieczeń ziemnozwarciowych zastosowanych w wyłączniku 4-biegunowym.
3 Zainstalowany jest odpowieni moduł wyzwalacza doziemienia.

Rysunek 2.5. Wykrywanie doziemienia szczątkowego (zwarcia doziemnego) w 4-polowym wyłączniku wielkości 3200 A 
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Źród³o

R1

R2

R3

R4

Digitrip 520
z zabezpieczenim

ziemnozwarciowym

R/1

R/1
K2-8

Obci¹¿enie

Przewód uziemiaj¹cy – elektroda powrotna

B-6
B-5

B-4

K1-4
K2-1
K2-7

K1-3

10:1

K2-9

B-7

K1-5

K1-2+

-

LB LCLA

K1-6

K1-7
K1-8

K1-9
1

1

1

Przek³adniki pomocnicze 10:1

Czarny

Wyzwalacz
wykonawczy

UWAGI:
Typowa aplikacja – wyłącznik główny

1 W tym systemie element wykrywający prądy szczątkowe R5 nie został użyty. Prąd doziemienia jest bezpośrednio prądem płynącym i jest wykrywany bezpośrednio poprzez element R4.
2  Zworka jest wymagana na stykach pomocniczych B-6 i B-7 tak, aby program modułu Digitrip 520 używał elementu R4 oraz wejścia na B-4, B-5 bezpośrednio do wykrywania źródła 

doziemienia.
3  Ten system nie ma zastosowania do wyłączników 4-biegunowych. Styki pomocnicze (B-4, B-5) nie są dostępne. Nie należy zwierać styków B-6, B-7 w aplikacji wyłącznika 

4-biegunowego.

Rysunek 2.6 System wykrywania prądu uziemionego źródła dla rozmiaru 3200 A 
 

Przewód uziemiaj¹cy – elektroda powrotna

Źród³o

R1

R2

R3

R4

Digitrip 520
z zabezpieczenim

ziemnozwarciowym

K2-8

Obci¹¿enie

B-6
B-5

B-4

K1-4

K2-1

K2-7

K1-3
20:1

2000:1 2000:1

2000:1 2000:1

2000:1 2000:1

K2-9

B-7

K1-5

K1-2+

-

LB1 LC1LA1 LB2 LC2LA2

K1-6

K1-7

K1-8

K1-9

Przek³adniki pomocnicze 20:1

Czarny

Wyzwalacz
wykonawczy

UWAGI:
1 W tym systemie przekładniki prądowe są połączone równolegle, aby osiągnąć wartość znamionową wyłącznika 4000 A. Zwarcie doziemne jest wykrywane bezpośrednio przez element R4.
2 Zworka jest wymagana na stykach pomocniczych B-6, B-7, aby zaprogramować moduł Digitrip 520 w taki sposób, aby używał bezpośrednio elementu R4 do wykrywania źródła doziemienia.
3  Wykrywania prądu uziemionego źródła jest realizowane przez podłączony przekładnik do styków B-4, B-5. Prąd uziemionego źródła na stykach pomocniczych wynosi 2 A, co jest równe 1 A 

na każdy poziom.
4  System nie ma zastosowania do wyłączników 4-biegunowych. Styki pomocnicze (B-4, B-5) nie są dostępne. Nie należy zwierać styków B-6, B-7 w aplikacji wyłącznika 

4-biegunowego.

Rysunek 2.7. System wykrywania prądu uziemionego źródła dla rozmiaru 4000 A
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Źród³o

R1

R2

R3

R4

Digitrip 520
z zabezpieczenim

ziemnozwarciowym

R/1

R/1

K2-8

Obci¹¿enie

B-6
B-5

B-4

K1-4
K2-1
K2-7

K1-3

K2-9

B-7

K1-5

K1-2+

-

LB LCLALN

K1-6

K1-7
K1-8

K1-9

Przek³adnik pomocniczy 10:1

Czarny

Wyzwalacz
wykonawczy

UWAGI:
1 W tym systemie używa się przekładników prądowych składowych zerowych do magnetycznego sumowania prądów i jego wyjście jest monitorowane przez element R4.
2 Zworka jest wymagana na stykach B-6, B-7, aby zaprogramować moduł Digitrip tak, aby używał elementu R4.
3 System nie ma zastosowania do wyłączników 4-biegunowych.

Rysunek 2.8. System wykrywania składowych zerowych dla rozmiaru 3200 A

R5 R5

R5

φ φ

T

M2M1

B5 B4

IG/2

IG/2
IG/2

IG/2

IG

IG

ig

ig

ig/2

ig/2

ig/2

ig/2

ig/2

Przek³adniki toru neutralnego
po³¹czone przewodami w pêtlê

B5

B5
B4

B4

N N

Czujnik
doziemienia
dla Digitrip

UWAGI:
• Wyłącznik M2 wyzwala, ponieważ tylko ten wyłącznik wykrywa prąd doziemienia IG poprzez element R5
• Nie ma zworki na zaciskach B-6, B-7 – wszystkie wyłączniki są zaprogramowane jako standardowe zabezpieczenia doziemienia prądu szczątkowego.
• Nie pokazano pomocniczych przekładników prądowych. Oprzewodowanie konieczne na poziomie systemu przedstawione zostało za pomocą linii przerywanej.
• Wielkie litery przedstawiają prąd pierwotny, małe litery przedstawiają prąd wtórny.
• Trzy wyłączniki (M1, M2, oraz T) muszą posiadać jednakowe wartości znamionowe wyłącznika/przekładnika.

Rysunek 2.9. System źródła wielokrotnego/doziemienia wielokrotnego
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3 ZASADY DZIAŁANIA

3.1. Opis ogólny

Wszystkie modele modułów wyzwalaczy są zaprojek-
towane dla środowiska wyłączników przemysłowych, 
gdzie temperatura otoczenia może osiągać wartości 
od –20° C do +85° C, chociaż rzadko przekracza 70° 
do 75° C. Jednakże, jeżeli temperatura w otoczeniu 
modułu wyzwalacza przekroczy tę wartość, praca 
modułu wyzwalacza może być nieprawidłowa. W celu 
upewnienia się, że funkcja wyzwalania nie zostanie 
uszkodzona na skutek przegrzania, chip mikrokompu-
tera rodziny Digitrip 520 ma wbudowany element 
zapobiegający przegrzaniu. Jest on ustawiony fabrycz-
nie w taki sposób, aby wyzwolić wyłącznik, jeżeli 
temperatura chipu jest nadmiernie wysoka. W rodzi-
nie Digitrip 520 w momencie przegrzania błyska 
czerwona dioda LED zwłoki czasowej członu przecią-
żeniowego. 

W modułach Digitrip używa się mikroukładów CHip™ 
zaprojektowanych przez firmę Eaton (Cutler Hammer 
Integrated Processor), zintegrowanych z obwodem 
zawierającym mikrokomputer do przeprowadzania 
operacji numerycznych i logicznych. Zasady działania 
modułu wyzwalacza są przedstawione na rysunku 3.1.

Zasilanie wymagane do działania funkcji zabezpiecze-
niowych pochodzi z czujników prądowych w wyłączni-
ku. Prądy wtórne z przekładników dostarczają nie-
zbędne dane wejściowe dla funkcji 
zabezpieczeniowych, a także zasilanie wyzwalcza, gdy 
wyłącznik jest w trakcie przewodzenia prądu. Te 
sygnały prądowe przetwarzane są na napięcia analo-
gowe w rezystorach pomiarowych. Powstałe w ten 
sposób napięcia analogowe są przetwarzane na 
sygnały cyfrowe przez mikroukład CHip™ (Cutler 
Hammer Integrated Processor).

Mikrokomputer stale przetwarza te sygnały na 
cyfrowe. Dane te są używane do obliczania właści-
wych wartości prądu RMS, które są ciągle porówny-
wane z ustawieniami funkcji zabezpieczeniowych 
i innymi danymi roboczymi przechowywanymi w pa-
mięci. Wbudowane oprogramowanie określa, czy 
wzbudzić funkcje zabezpieczeniowe, włącznie z wy-
zwoleniem wyłącznika poprzez wyzwalacz wykonaw-
czy. 

3.2. Wskaźniki wyzwolenia i pracy

Diody LED umieszczone na przodzie modułu wyzwa-
lacza, pokazane na rysunkach 1.1 oraz od 3.3 do 3.9, 
błyskają na czerwono, aby wskazać przyczynę każdej 
automatycznej operacji wyzwolenia. Każda dioda LED 
jest usytuowana na odpowiedniej części krzywej 
czasowo-prądowej, przedstawionej na powierzchni 
modułu wyzwalacza. Powód wyzwolenia jest identyfi-
kowany przez segment krzywej czasowo-prądowej, 
gdy dioda LED jest podświetlona. Po automatycznym 
wyzwoleniu, zapasowa bateria podtrzymuje zasilanie 
dla diod LED, jak pokazano na rysunku 3.1.

Obwód migającej diody LED, pokazany na rysun-
ku 3.1, ma na celu zredukowanie obciążenia baterii 
i ma za zadanie zasilać szybko migającą diodę LED 
modułu co cztery sekundy. Dlatego ważne jest, aby 
obserwować urządzenie przez co najmniej 5 sekund, 
aby spostrzec migający wskaźnik przyczyny wyzwole-
nia. 
Po operacji wyzwolenia, naciśnij przycisk Reset/
Battery Test, jak pokazano na rys. 1.1, aby wyłączyć 
diody LED.

Zielona dioda LED, pokazana na rysunku 1.1, określa 
stan pracy modułu wyzwalacza. Kiedy prąd obciąże-
niowy przepływający przez wyłącznik przekracza około 
10 procent (zasilanie 3-fazowe) wartości przekładnika 
prądowego, zielona dioda LED będzie migać raz na 
sekundę. Oznacza to, że moduł wyzwalacza jest 
zasilony i pracuje prawidłowo.

UWAGA: Ciągłe świecenie diody LED STATUS 
oznacza, że występuje niski poziom prądu obciążenia 
wyłącznika, który wynosi około 5% pełnego obciąże-
nia.

3.3. Wyzwalacz prądu załączeniowego (MCR)

Wszystkie modele modułów wyzwalaczy posiadają 
funkcję wyzwalania prądu załączeniowego. Ta funkcja 
bezpieczeństwa zapobiega zamknięciu i zablokowaniu 
wyłącznika powietrznego przy występującym zwarciu 
w obwodzie. Nieustawialny wyzwalacz jest nastawio-
ny na wartość szczytową 25 x In, co koreluje z warto-
ścią przybliżoną 11 x In (wartości skutecznej) o maksy-
malnej asymetrii.

Wyzwalacz prądu załączeniowego jest uaktywniony 
tylko dla pierwszych dwóch cykli po zapoczątkowanej 
operacji zamykania wyłącznika. 
Wyzwalacz prądu załączeniowego wyzwoli wyłącznik 
bezzwłocznie i włączy wskaźnik LED wyzwolenia 
bezzwłocznego.
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3.4. Logiczna selektywność ZSI (tylko rodzina 520)

OSTRZEŻENIE!
JEŚLI BLOKOWANIE STREFY NIE MA BYĆ UŻY-
WANE (NA PRZYKŁAD ZAMIERZONA JEST 
TYLKO STANDARDOWA KOORDYNACJA 
ZWŁOCZNA), ZACISKI BLOKOWANIA STREFY 
MUSZĄ BYĆ POŁĄCZONE PRZEZ ZWORKĘ 
POMIĘDZY B8 A B9 ZACISKÓW POMOCNICZYCH 
WYŁĄCZNIKA TAK, ABY USTAWIENIA ZWŁOCZ-
NE ZAPEWNIŁY ZAMIERZONĄ KOORDYNACJĘ.

Logiczna selektywność ZSI (lub blokowanie strefy) 
jest dostępne dla rodziny Digitrip 520 z funkcjami 
zabezpieczeń zwarciowych zwłocznych i ziemnozwar-
ciowych (zobacz rysunek 3.1). Sygnał blokowania 
strefy jest podłączony przez zestaw pojedynczych 
przewodów oznaczonych Zone In (Zin) i Zone Out 
(Zout) wraz z przewodem wspólnym strefy. Funkcja 
logicznej selektywności w rodzinie Digitrip 520 łączy 
w sobie logikę blokowania zabezpieczeń zwarciowych 
zwłocznych i zwarcia doziemnego. Sygnał „ze strefy” 
(zone out) jest wysyłany za każdym razem, gdy 
wartość szczytowa doziemienia jest przekroczona lub 
gdy przekroczona jest wartość 2 x (Ir) zabezpieczenia 
zwarciowego zwłocznego. Logiczna selektywność 
zapewnia najszybsze możliwe wyzwolenie dla zwarć 
w zabezpieczanej strefie danego wyłącznika oraz 
zapewnia pozytywną koordynację między wszystkimi 
wyłącznikami w systemie (głównymi, sprzęgłowymi, 
zasilającymi oraz wyłącznikami podrzędnymi), aby 
ograniczyć przerwy w dostawie zasilania jedynie do 
części systemu w której wystąpiło przetężenie. Kiedy 
zastosowana jest blokada strefy, zwarcie w strefie 
zabezpieczanej wyłącznika spowoduje, że moduły 
z rodziny Digitrip 520:

• wyzwolą natychmiast wyłącznik, który wykrył 
przetężenie i w tym samym czasie,

• wyślą sygnał do nadrzędnych modułów Digitrip, aby 
ograniczyć jednoczesne wyzwolenie. Sygnał 
ograniczający wyzwolenie powoduje dalszą pracę 
wyłączników nadrzędnych zgodnie z określonymi 
czasami koordynacji tak, aby usługa zasilania była 
tylko minimalnie zakłócona, podczas gdy zwarcie 
jest usuwane w możliwie najkrótszym czasie.

Przykładowe użycie logicznej selektywności można 
znaleźć w Załączniku A niniejszej instrukcji.
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Rysunek 3.1. Schemat blokowy interfejsu wyłącznika
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Rysunek 3.2. Wyzwalacz Digitrip 220+ PLI

Rysunek 3.3. Wyzwalacz Digitrip 520 LSI

Rysunek 3.4. Wyzwalacz Digitrip 520 LSIG

Rysunek 3.5. Wyzwalacz Digitrip 520i WLSIG
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Rysunek 3.6. Wyzwalacz Digitrip 520M MLSI

Rysunek 3.7. Wyzwalacz Digitrip 520M MLSIA

Rysunek 3.8. Wyzwalacz Digitrip 520M MLSIG

Rysunek 3.9. Wyzwalacz Digitrip 520Mi MWLSIG
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Rysunek 3.10. Wyzwalacz Digitrip 520MC CLSI

Rysunek 3.11. Wyzwalacz Digitrip 520MC CLSIA

Rysunek 3.12. Wyzwalacz Digitrip 520MC CLSIG

Rysunek 3.13. Wyzwalacz Digitrip 520MCi CWLSIG
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4 USTAWIENIA ZABEZPIECZEŃ

4.1. Opis ogólny

Przed oddaniem jakiegokolwiek wyłącznika do 
eksploatacji, należy ustalić ustawienia zabezpieczenio-
we dla każdego modułu wyzwalacza, stosując się do 
wartości określonych przez inżyniera/projektanta 
odpowiedzialnego za instalację. Ilość ustawień, które 
muszą być wykonane jest uzależniona od rodzaju 
zabezpieczeń udostępnianych przez dany moduł, tak 
jak przedstawiono na rysunkach od 3.2 do 3.13. Każde 
ustawienie jest wykonywane przez przekręcanie 
pokrętła, za pomocą małego śrubokręta. Wybrane 
ustawienie dla każdej regulowanej wielkości pojawia 
się na etykiecie wyzwalacza.
Zainstalowana wkładka prądu znamionowego musi 
odpowiadać przekładnikom prądowym, które ustalają 
maksymalną ciągłą wartość prądu (In). Ustawienia 
wskaźnika wyzwolenia bezzwłocznego oraz prądu 
doziemnego są określone jako wielokrotność (In).

Aby zilustrować wynik każdego z ustawień krzywej 
zabezpieczeniowej, modelowalne krzywe czasowo-
prądowe zostały przedstawione na przodzie wyzwala-
cza. Każdy przełącznik obrotowy znajduje się najbliżej 
części modelowanej krzywej czasowo-prądowej, którą 
reguluje. 
W przypadku automatycznego wystąpienia wyzwole-
nia (jako rezultat przekroczenia wcześniej określonej 
wartości prądu), dioda LED w odpowiednim segmen-
cie krzywej czasowo-prądowej zapali się na czerwono, 
wskazując powód wyzwolenia.
Dostępne ustawienia, razem ze skutkami zmian tych 
ustawień, zostały przedstawione na rysunkach od 4.1 
do 4.8. Przykładowe ustawienia są zaprezentowane 
w polach 2.

4.2. Ustawienia prądowe członu przeciążeniowego

Dostępnych jest osiem ustawień prądowych członu 
przeciążeniowego, co zostało zilustrowane na rysunku 
4.1. Każde ustawienie, nazwane (Ir), jest przedstawio-
ne jako wielokrotność (uszeregowane od 4 do 1) 
prądu (In). Nominalna wartość szczytowa prądu 
wynosi 110% ustawienia.

UWAGA: (Ir) jest również podstawą dla ustawienia 
prądowego członu zwarciowego zwłocznego (patrz 
punkt 4.4).

Ir Dostêpne nastawy Ir:

0,5   0,6   0,7  0,8   0,9   0,95   1,0

wielokrotności pr¹du In

Nastawa cz³onu

przeci¹¿eniowego Ir:

1 x In = Ir

Rysunek 4.1. Ustawienia prądowe członu przeciążeniowego

4.3.  Ustawienia zwłoki czasowej członu 
przeciążeniowego

Dostępnych jest 8 ustawień czasowych członu 
przeciążeniowego, co zostało zilustrowane na rysun-
ku 4.2, uszeregowane od 2 do 24 sekund.
Te ustawienia są czasami całkowitego zliczania, gdy 
wartość jest równa 6 razy (Ir).

Dostêpne nastawy tR:

2   4   7   10   12   15   20   24

sekundy przy 6-krotnej nastawie
cz³onu przeci¹¿eniowego Ir

Nastawy zw³oki
czasowej cz³onu
przeci¹¿eniowego
przy 6 x Ir 

6 x Ir

Rysunek 4.2.  Ustawienia zwłoki czasowej członu 
przeciążeniowego

UWAGA: Oprócz typowego członu zabezpieczenia 
przeciążeniowego, wyzwalacze wyposażone są 
również w pamięć (LTM), która zabezpiecza obwody 
odbiorcze w przypadku ponownego wystąpienia 
przeciążenia. Jeśli wyłącznik jest ponownie zamknięty 
krótko po zadziałaniu członu przeciażeniowego, a prąd 
ponownie przewyższa ustawienie członu przeciążenio-
wego (Ir), LTM automatycznie redukuje czas wyzwole-
nia, uwzględniając fakt, że temperatura obwodu obcią-
żenia jest już wyższa niż zwykle, ze względu na 
wcześniejszy stan przeciążenia. Przy każdym powtó-
rzeniu stanu przeciążenia, LTM wyzwala wyłącznik 
w coraz krótszym czasie. Kiedy prąd obciążenia wraca 
do normy, LTM zaczyna się resetować; po około 10 
minutach będzie zresetowany całkowicie, dlatego 
czas wyzwolenia od przeciążenia ponownie odpowia-
da wartości ustawionej.
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UWAGA: W niektórych zastosowaniach może być 
pożądane, aby wyłączyć funkcję LTM. Otwórz złącze 
portu testowego znajdującego się w po lewej stronie 
frontu wyzwalacza, i używając małych, płaskich 
szczypiec, przepnij zworki LTM wewnątrz portu 
testowego (patrz rysunek 4.3) w pozycję „Nieaktyw-
ny”. (Funkcję LTM można włączyć w każdej chwili, 
przepinając zworkę LTM z powrotem do pierwotnego 
położenia „Aktywny”).

Z³¹czka
(Pamiêæ)
„LTM Aktywny”

Z³¹czka
(Zmostkowana)

„LTM Nieaktywny”

Z³¹cze testoweZ³¹cze testowe

(Polecana pozycja
równie¿ do testów

w polu)

Z³¹cze portu testowego Digitrip

Wyciêcie

Rysunek 4.3. Zworki LTM

Należy uwzględnić działanie LTM przy realizacji 
wielokrotnych testów czasów wyzwoleń od przeciąże-
nia (patrz punkt 5.4).

4.4.  Ustawienia prądowe członu zwarciowego 
zwłocznego

Jest 8 dostępnych ustawień prądowych członu 
zwarciowego zwłocznego, jak pokazano na rysunku 
4.4. Siedem ustawień w zakresie od 2 do 10 razy (Ir). 
(PAMIĘTAJ: (Ir) jest ustawieniem prądowym członu 
przeciążeniowego. Wartość maksymalna M1 bazuje 
na znamionowym amperażu wyłącznika i jest wymie-
niona w uwadze 4 w tabeli 1.1. 

Wartośæ M1 jest zale¿na od wartości wk³adki pr¹du znamionowego

Dostêpne nastawy

2   2,5   3  4   6   8   10   M1

wielokrotności pr¹du Ir

Ustawienia
cz³onu
zwarciowego
zw³ocznego

Rysunek 4.4.  Ustawienia prądowe członu zwarciowego 
zwłocznego

4.5.  Ustawienia zwłoki czasowej członu 
zwarciowego zwłocznego

Jak pokazano na rys. 4.5, istnieją dwa różne kształty 
krzywej zwarciowej zwłocznej: o czasie stałym 
(charakterystyka płaska) i I2t. Wybrany kształt zależy 
od rodzaju wybranej koordynacji selektywnej. Krzywa 
reakcji I2t zapewni dłuższy czas zwłoki dla prądu 
poniżej 8 x Ir niż krzywa płaska. 

8 x Ir

Dostêpne nastawy:

0,1   0,2   0,3   0,4   0,5

sekundy przy charakterystyce p³askiej

Nastawa zw³oki czasowej
cz³onu zwarciowego zw³ocznego

Kszta³t I2t powraca
do charakterystyki p³askiej
przy pr¹dach wy¿szych ni¿ 8 x IR

0,1*   0,3*   0,5*

sekundy przy charakterystyce I2t

* oznacza charakterystykê I2t

Rysunek 4.5.  Ustawienia zwłoki czasowej członu 
zwarciowego zwłocznego

Jest dostępnych pięć ustawień czasu zwłoki wyzwo-
lenia dla charakterystyki płaskiej (0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 
0,5 s) oraz trzy I2t (0,1*, 0,3*, 0,5* s). 
Ustawienia I2t są oznaczone gwiazdką (*). 
Ustawienia I2t stosuje się do prądów mniejszych niż 
8 krotność amperażu zainstalowanej wkładki prądu 
znamionowego (Ir). Dla prądów większych niż 8 x (Ir) 
ustawienia I2t pokrywa się z charakterystyką płaską.

UWAGA: Patrz również sekcja 3.4, Logiczna selek-
tywność ZSI.
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4.6.  Ustawienia prądowe członu zwarciowego 
bezzwłocznego

Jest dostępnych 8 ustawień prądowych bezzwłocz-
nych, jak pokazano na rysunku 4.6. Sześć ustawień 
mieści się w przedziale od 2 do 10 x (In) wartości 
wkładki prądu znamionowego, a pozostałe dwa 
ustawienia to M1 x (In) lub Off. Wartość M1 zależy od 
parametrów znamionowych przekładników wyłącznika 
i jest określona zarówno na etykiecie wkładki prądu 
znamionowego oraz na zastosowanej krzywej prądo-
wo-czasowej, o której mowa w punkcie 9. 

Wartośæ M1 jest zale¿na od wartości wk³adki pr¹du znamionowego
* Brak nastawy OFF dla Digitrip 220

Dostêpne nastawy Ii:

2   3   4   6   8   10   M1   OFF*

wielokrotności pr¹du In

Ustawianie
cz³onu
zwarciowego
bezzw³ocznego
6 x In

Rysunek 4.6. Ustawienia prądowe bezzwłoczne

4.7.  Ustawienia prądowe zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego

8 ustawień prądowych zabezpieczenia ziemnozwar-
ciowego jest oznaczonych wartościami od 0,25 do 
1,0 x (In) (patrz rysunek 4.7). Modele dostępne w USA 
mają wartość maksymalną 1200 A, ograniczoną przez 
oprogramowanie modułu, co pokazano w tabelach 1.1 
oraz 2.2.
Specyficzne ustawienia prądowe zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego dla każdego modelu są wyszcze-
gólnione w tabeli 2.2 oraz na odpowiedniej dla 
wyłącznika krzywej czasowo-prądowej.

Dostêpne nastawy Ig:

0,25   0,3   0,35   0,4   0,5   0,6   0,75   1,0

wielokrotności pr¹du In

Ustawianie
zabezpieczenia
ziemnozwar-
ciowego
0,4 x In

Konkretne wartości podano na 
charakterystykach czasowo-pr¹dowych 
wy³¹cznika oraz w tabeli 2.2.

Rysunek 4.7.  Ustawienia prądowe zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego

4.8.  Ustawienia zwłoki czasowej zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego

Jak zostało przedstawione na rysunku 4.8, są dwa 
różne kształty krzywych doziemienia: czas stały 
(charakterystyka płaska) lub I2t. Wybrany kształt zależy 
od typu wybranej koordynacji selektywnej. Włączenie 
funkcji I2t zapewni dłuższy czas zwłoki dla prądu 
poniżej 0,625 x In niż dla charakterystyki płaskiej.

Jest dostępnych pięć ustawień czasu zwłoki wyzwo-
lenia dla charakterystki płaskiej (0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5 s) 
oraz trzy I2t (0,1*, 0,3*, 0,5* s). 
Ustawienia I2t są oznaczone gwiazdką (*). 
Ustawienia I2t stosuje się do prądów mniejszych niż 
0,625 krotność amperażu zainstalowanej wkładki 
prądu znamionowego prądu (Ir). Dla prądów więk-
szych niż 0,625 x In charakterystyka I2t powraca do 
charakterystyki płaskiej.

UWAGA: Sprawdź również sekcję 3.4, Logiczna 
selektywność ZSI.

Dostêpne nastawy:

0,1   0,2   0,3   0,4   0,5

sekundy przy charakterystyce p³askiej

Ustawianie zw³oki czasowej
zabezpieczenia ziemnozwarciowego

Kszta³t I2t powraca
do charakterystyki p³askiej
po oko³o 0,625 godziny

0,1*   0,3*   0,5*

sekundy przy charakterystyce I2t

* oznacza charakterystykê I2t

Rysunek 4.8.  Ustawienia zwłoki czasowej zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego
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1

2

3

0 0 1 0 0 2

Obciêty ekran
lub pod³¹czony
do nieu¿ywanego zacisku
– nie uziemiaæ

Skrêtka parowa Nr 18 AWG

Interfejs
monitoruj¹cy

wy³¹czniki BIM

C-H Coni. Card

Typowy wy³¹cznik
IZM z modu³em

wyzwalacza Digitrip

3-cyfrowy adres INCOM
wyświetlany na module
wyzwalacza

H = 9600 bps

Zobacz widok A

Typowy komputer
kompatybilny z PC

Widok A

(Y)

(BL)

3

UWAGI:
1 Zapoznaj się ze schematem połączeń wyłącznika głównego w dodatku C. 
2 Modułowe złącze telefoniczne, typ RJ11, dostarczone przez użytkownika. 
3  Uziemienie ekranu na komputerze i BIM, jak pokazano powyżej. W przypadku gdy urządzenia są połączone szeregowo, połącz ekrany, ale ich nie uziemiaj. 
4  Na ostatnim wyłączniku wymagany jest końcowy 100 Ω, półwatowy rezystor węglowy. Zobacz T.D. 17-513. 
5 Patrz punkt 4.9 programowanie funkcji INCOM.

Rysunek 4.9.  Sieć INCOM ze zdalnym komputerem głównym lub BIM

4.9. INCOM (tylko modele Digitrip 520MC)

W modelach modułów Digitrip 520 MC możliwa jest 
komunikacja INCOM z komputerem głównym lub 
BIM. Zakres adresu wynosi od 001 do 999. Fabryczny 
adres domyślny to 999 hex.

W celu ustawienia pożądanego adresu, lub aby 
sprawdzić adres, naciśnij i przytrzymaj przycisk 
RESET/TEST BATTERY przez 5 sekund. Aby wybrać 
nowy adres naciśnij przycisk STEP. Użytkownicy mogą 
jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przyciski STEP 
i RESET/TEST BATTERY, w celu szybkiego przewija-
nia.

4.9.1. Moduł interfejsu wyłącznika (BIM)
Moduł interfejsu wyłącznika (BMI) może być użyty do 
monitorowania do 31 modułów wyzwalaczy Digitrip 
520MC. Dopuszczalne adresy to od 001 do 031.

4.9.2. Zdalny komputer główny
Jeżeli istnieje taka potrzeba, moduły wyzwalaczy 
Digitrip 520MC mogą komunikować się z BIM lub ze 
zdalnym komputerem głównym (IBM PC kompatybil-
ny z kartą Eaton CONI lub MINT) i używając oprogra-
mowania komunikacyjnego PowerNet w wersji 3.20 
lub wyższej. (Patrz rysunek 4.9 dla typowego oprze-
wodowania).

4.9.3. Sieć wzajemnych połączeń INCOM
INCOM przesyła pakiety danych na częstotliwości 
nośnej od 92 do 115,2 kHz przy szybkości transmisji 
danych od 9600 bps skręconą parą przewodów 
łączących wiele urządzeń wchodzących w skład sieci.
Podczas transmisji INCOM dioda LED modułu Digitrip 
520MC zapali się na czerwono, jak pokazano na 
rysunku 1.1.
Rekomendowane specyfikacje przewodów:
• katalog przewodów Korporacji Eaton #IMPCABLE, 

typ #2A95705G01,
• rodzina przewodów Belden 9463,
• identyczne przewody Commscope lub Quabbin.

Przesyłane pakiety danych mogą zostać przechwyco-
ne i różnie wykorzystane w zależności od sposobu 
zapisu oprogramowania komputera głównego. Na 
przykład, wszystkie ustawienia mogą być przeglądane 
poprzez komputer główny. Innym przykładem jest to, 
że są dostępne w sieci dane dla poszczególnych 
wartości prądów fazowych, ale program musi wybrać 
odpowiednie dane, dekodować je i wyświetlać 
w użyteczny sposób. Postępujące po sobie działania 
wyzwalacza przeciążeniowego, w sekwencji zakodo-
wanych danych mogą się nieznacznie różnić. W sieci 
dostępne są takie parametry jak przyczyna wyzwole-
nia, wartość, prąd fazowy (lub doziemienia) odpowie-
dzialne za wyzwolenie.
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5 PROCEDURY TESTOWE

5.1. Opis ogólny

OSTRZEŻENIE!
NIE PRÓBUJ INSTALOWAĆ, TESTOWAĆ LUB 
PRZEPROWADZAĆ KONSERWACJI NA SPRZĘCIE, 
JEŚLI JEST ON ZASILANY. PRACA NA ZASILA-
NYM SPRZĘCIE MOŻE SPOWODOWAĆ ŚMIERĆ 
LUB POWAŻNE OBRAŻENIA. 
ROZŁĄCZ OBWÓD ORAZ ODŁĄCZ WYŁĄCZNIK 
POWIETRZNY ZANIM ROZPOCZNIESZ KONSER-
WACJĘ LUB TESTY.
 

OSTRZEŻENIE!
JAKAKOLWIEK OPERACJA WYZWOLENIA SPO-
WODUJE PRZERWANIE PRACY ORAZ MOŻE 
SPOWODOWAĆ USZKODZENIA, POWODUJĄC 
NIEPOTRZEBNE WYŁĄCZENIE PODŁĄCZONEGO 
SPRZĘTU.

UWAGA!
NIE ZALECA SIĘ TESTOWANIA WYŁĄCZNIKA 
POWIETRZNEGO PODCZAS EKSPLOATACJI ORAZ 
OBCIĄŻENEGO PRĄDEM. TESTOWANIE WYŁĄCZ-
NIKA POWIETRZNEGO, KTÓRE SKUTKUJE WY-
ZWOLENIEM TEGOŻ WYŁĄCZNIKA, POWINNO 
BYĆ PRZEPROWADZANE TYLKO W POZYCJI 
ROZŁĄCZONEGO POLA WYŁĄCZNIKA LUB GDY 
WYŁĄCZNIK JEST NA STANOWISKU PRÓB.

5.2. Kiedy przeprowadzić test

Testowanie poprzedzające rozruch wyłącznika może 
być przeprowadzone na wyłączniku znajdującym się 
poza jego komorą, lub w komorze w pozycji Test, 
Rozłączony, Wysunięty (lub Wyjęty).

UWAGA: Ponieważ ustawienia czasowo-prądowe 
opierają się na pożądanym systemie koordynacji 
i schemacie zabezpieczenia, wybrane i ustawione 
ustawienia zabezpieczeń zgodnie z częścią 4 powinny 
być przywrócone do stanu pierwotnego, jeżeli zostały 
zmienione w trakcie wszelkich rutynowych sekwencji 
testowych.

5.3. Próby eksploatacyjne

OSTRZEŻENIE
PRZEPROWADZANIE PRÓBY BEZ ZESTAWU 
TESTOWEGO ZAAKCEPTOWANEGO PRZEZ 
EATON MOŻE PROWADZIĆ DO USZKODZENIA 
MODUŁU DIGITRIP.

5.3.1. Zestaw do prób eksploatacyjnych
Użyj gniazda testowego w celu przeprowadzenia 
testu obciążenia głównej części obwodów elektronicz-
nych modułu Digitrip oraz mechanicznego montażu 
modułu Digitrip w wyłączniku. Próba może określić 
dokładność wymaganych ustawień modułu, poprzez 
przeprowadzenie prób funkcjonalnych przeciążenio-
wych, zwarciowych zwłocznych oraz zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego. Lista zestawów do prób za-
twierdzonych przez Eaton jest wypisana poniżej.

Model Zestaw testowy

Rodzina modułów Digitrip DT20
Zestaw testowy (140D481G02R, 
140D481G02RR,140D481G03, lub G04) 
wraz z adapterem 8779C02G04

Przyłącze testowe znajduje się po lewej stronie frontu 
wyzwalacza (patrz rysunek 1.1). Aby uzyskać dostęp 
do przyłącza, należy usunąć pokrywę z pleksiglasu 
z przodu wyłącznika. Używając małego śrubokręta, 
delikatnie podważ pokrywę przyłącza testowego aż 
do usunięcia tego elementu.

OSTRZEŻENIE!
PRZED PODŁĄCZENIEM ZESTAWU TESTOWEGO 
DO PRZYŁĄCZA TESTOWEGO, UMIEŚĆ ZWORKĘ 
LTM W POZYCJI NIEAKTYWNY (PATRZ RYSUNEK 
4.3). PO PRZEPROWADZENIU TESTU PRZYWRÓĆ 
ORYGINALNE USTAWIENIE ZWORKI

Zestaw testowy autoryzowany przez Eaton’a do 
użycia z modułami Digitrip, jest podłączany do przyłą-
cza testowego i umożliwia próby dzięki wtórnej 
symulacji przekładnika prądowego. Istniejące zestawy 
testowe, rodzaj 140D481G02R, 140D481G02RR, 
140D481G03 lub G04, wraz z adapterem zestawu 
testowego IZM 8779C02G04, mogą być użyte do 
testowania modułu wyzwalacza oraz wyłącznika.
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5.3.2. Ręczny zestaw testowy do IZM
Opis ręcznego zestawu testowego
Dostępny jest również zestaw testowy zasilany 
baterią i może on służyć do testowania elementów 
wyzwalania dla modułów Digitrip 520/520M/520MC 
i Digitrip 220+, obejmując załączenie zasilania, 
wyzwolenie zwarciowe bezzwłoczne, zwarciowe 
zwłoczne oraz zwarcie doziemne. Wybór dostępnych 
prób jest dokonywany za pomocą przełącznika 
oznaczonego Select Test, umieszczonego w górnym 
prawym rogu zestawu testowego (patrz rysunek 5.1). 
Próby prądowe nie są dostępne dla tego zestawu 
testowego.

Numer katalogowy tego urządzenia to # MAGTEST.

Numer typu tego urządzenia to # 70C1056G51.

Procedura testu
Kompletne instrukcje dla zestawu testowego Eaton 
Mini Test Kit można znaleźć w  I.L. # 5720B55, które 
są zapakowane z każdym zestawem testowym.

Rysunek 5.1. Zestaw testowy IZM

UWAGA: Po zakończeniu testowania zawsze odłącz 
przewód z zestawu testowego, aby uniknąć przypad-
kowego zadziałania oraz rozładowania baterii. Zresetuj 
ustawienia członu zwarciowego bezzwłocznego do 
stanu pierwotnego. Umieść we właściwym miejscu 
zworkę LTM, przywracając do stanu pierwotnego. 
Zainstaluj małą osłonę na module Digitrip oraz zainsta-
luj osłonę z pleksiglasu.

Prądy
Każdy test wybrany przez przełącznik Select Test 
zestawu testowego, dostarcza odpowiednią wartość 
prądu w miliamperach. Dla modułów wyzwalaczy 
Digitrip 520/520M ustawienie członu przeciążeniowe-
go będzie miało wpływ na wartość prądu (Ir) modułu.

Baterie
Zestaw testowy IZM zawiera siedem baterii 9V. Dla 
„BAT A” preferowana jest bateria litowo-jonowa i jest 
ona załączona do płyty głównej zestawu testowego. 
Ta bateria ma znacznie dłuższy okres życia, aby 
dokładnie przeprowadzać wyselekcjonowane testy. 
Pozostałe sześć baterii znajduje się na oddzielnej 
płytce zestawu testowego i służy do zasilania wy-
świetlacza modułu wyzwalacza 520M.

Diody LED funkcji A i B reprezentują odpowiednio 
wystarczające napięcie baterii, zarówno pojedynczej 
litowej i sześciu baterii alkalicznych. Jeżeli którakol-
wiek dioda LED nie świeci lub świeci słabo, należy 
wymienić tylko odpowiednią baterię lub odpowiednie 
baterie w obudowie testera IZM. Aby to zrobić, 
otwórz tył obudowy za pomocą śrubokręta i usuń 
baterię lub baterie z odpowiednich miejsc. Aby 
uzyskać najlepszy efekt, należy wymienić baterię 
litową (Battery A) na baterię ULTRALIFE® U9VL. 
Kiedy wymieniany jest sześciopak baterii (Battery B), 
wymień wszystkie baterie w tym samym czasie, 
używając standardowych baterii alkalicznych 9 V.
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5.4.  Próba eksploatacyjna dla modułów wyzwolenia 
ziemnozwarciowego – wstępne

5.4.1. Wymagania przepisów
NEC, zgodnie z art 230-95-C, wymaga, aby system 
zabezpieczenia doziemnego był przetestowany 
podczas pierwszej instalacji. Próby eksploatacyjne 
należy przeprowadzać zgodnie z instrukcjami dostar-
czanymi ze sprzętem. Należy sporządzić pisemny 
dokument tego badania i zachować wyniki testów do 
dyspozycji właściwego organu kontroli.

5.4.2. Przepisy podstawowe
W dalszym opracowaniu przepisów podstawowej 
próby eksploatacyjnej określonych przez NEC, normę 
UL nr 1053, wymagane jest, aby pewne minimalne 
instrukcje towarzyszyły każdemu systemowi ochrony 
ziemnozwarciowej. Te instrukcje (punkt 5.4.3), a także 
kopia formularza (rysunki 8.1, 8.2 i 8.3), muszą się 
znajdować w ramach danej ulotki instruktażowej.

5.4.3. Ogólne instrukcje prób
Połączony system musi być oceniony wyłącznie przez 
wykwalifikowany personel i zgodnie ze szczegółowy-
mi instrukcjami montażowymi urządzeń.
Aby uniknąć nieprawidłowego działania po pozornie 
poprawnej próbie symulującej działanie, polaryzacja 
połączeń przekładników neutralnych (jeśli występują) 
musi być zgodna ze szczegółowymi instrukcjami 
montażowymi urządzeń. Jeżeli powstaje pytanie, 
skonsultuj się z konkretnym inżynierem i/lub monte-
rem sprzętu.

OSTRZEŻENIE!
PODCZAS PRACY SYSTEMU POD NAPIĘCIEM 
MOGĄ WYSTĄPIĆ OBRAŻENIA. ZAWSZE WYŁĄ-
CZAJ ZASILANIE WYŁĄCZNIKA PRZED PRZEPRO-
WADZENIEM BADAŃ. JEŚLI TO MOŻLIWE, 
PRZEPROWADZAJ PRÓBY POZA ROZDZIELNIĄ.
ISTNIEJE ZAGROŻENIE PORAŻENIA PRĄDEM 
LUB OPARZENIA ILEKROĆ PRACUJESZ WE-
WNĄTRZ LUB W POBLIŻU URZĄDZEŃ ELEK-
TRYCZNYCH.

Sprawdź punkty uziemienia systemu za pomocą 
wysokonapięciowego urządzenia testującego i most-
ków rezystancyjnych, aby upewnić się, że nie ma 
ścieżki doziemienia, która mogłaby ominąć przekładni-
ki.
Aby zastosować prąd testowy równy 125 procent 
nastawionej wartości szczytowej modułu Digitrip na 
jedną fazę wyłącznika, użyj niskonapięciowego (od 0 
do 24 V), wysokoprądowego, źródła prądu przemien-
nego. Powinno to spowodować, że wyłącznik wyzwoli 
w czasie krótszym niż 1 sekunda i zadziała wskaźnik 

alarmu, jeśli jest dostępny. Zresetuj wyłącznik 
i wskaźnik alarmu. Powtórz próbę dla pozostałych 
dwóch faz (patrz rysunek 5.2).
Zastosuj ten sam prąd, jak opisano powyżej na jedną 
fazę wyłącznika, powracający przez przekładnik toru 
neutralnego. Wyłącznik nie powinien wyzwolić, 
a wskaźnik alarmu, jeśli jest dostępny, nie powinien 
zadziałać. Powtórz próbę dla dwóch pozostałych faz.

Roz³¹czone zestyki
g³ówne – kiedy wy³¹cznik
jest wyci¹gniêty

Polaryzacja
i identyfikacja

W³aściwe
przewody

Niskonapiêciowe
źród³o pr¹dowe

AC

A B C

Rysunek 5.2.  Szczegółowe informacje o połączeniu 
do przeprowadzenia jednofazowej próby 
prądowej w jednym polu wyłącznika 
wyciągniętego z celki

Zastosuj ten sam prąd, jak opisano powyżej w dowol-
nych dwóch fazach wyłącznika. Wyłącznik nie powi-
nien wyzwolić, a wskaźnik alarmu, jeśli jest dostępny, 
nie powinien zadziałać. Powtórz próbę za pomocą 
kombinacji dwóch innych faz wyłącznika (patrz 
rysunek 5.3) lub przez biegun wyłącznika i tor neutral-
ny, który wykorzystuje przekładnik toru neutralnego.

Niskonapiêciowe
źród³o pr¹dowe

AC

W³aściwe
przewody

Przewody
zwieraj¹ce

Polaryzacja
i identyfikacja

Roz³¹czone zestyki
g³ówne – kiedy wy³¹cznik
jest wyci¹gniêty

A B C

Rysunek 5.3.  Szczegółowe informacje o połączeniu 
do przeprowadzenia jednofazowej próby 
prądowej wyłącznika wyciągniętego z celki
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Inne ustawienia testu przedstawiono na rysunku. 5.4. 
Takie szeregowe połączenie trzech pól powinno być 
stosowane przy ustawionym niskim poziomie testo-
wanej wartości zabezpieczenia ziemnozwarciowego, 
takiej jak 0,24x i 0,3x, oraz jeżeli nie jest podłączone 
zasilanie pomocnicze wyzwalacza Digitrip. W tym 
obwodzie uzyskuje się wymuszoną wartość netto 
szczątkowego prądu doziemienia równą „1”. Dwie 
fazy wzajemnie się znoszą tak daleko jak występuje 
doziemienie, ale w tej sytuacji Digitrip jest zasilany 
przez trzy bieguny prądem symulującym zasilanie 
trójfazowe.

A B C

Niskonapiêciowe
źród³o pr¹dowe

AC

W³aściwe
przewody

Polaryzacja
i identyfikacja

Roz³¹czone zestyki
g³ówne – kiedy wy³¹cznik
jest wyci¹gniêty

Rysunek 5.4.  Szczegółowe informacje o alternatywnym 
połączeniu przy użyciu trzech biegunów celem 
wywołania stanu doziemienia

UWAGA! 
PRZYWRÓĆ WSZYSTKIE TYMCZASOWE POŁĄ-
CZENIA WYKONANE W CELU PROWADZENIA 
PRÓB DO ODPOWIEDNIEGO STANU DZIAŁANIA 
PRZED PRZEKAZANIEM WYŁĄCZNIKA DO PRACY.

Zapisz wyniki testu w formularzu prób dostarczonym 
wraz z urządzeniem (patrz rysunek 8.3).
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6 BATERIA MODUŁU WYZWALCZA

6.1. Opis ogólny

Bateria nie odgrywa żadnej roli w funkcji zabezpiecza-
jącej modułu wyzwalacza. Jak wskazano na rysunku 
3.1, bateria służy do podtrzymania sygnalizacji czer-
wonej diody LED przyczyny wyzwolenia w rodzinie 
wyzwalaczy Digitrip 520. Bateria znajduje się pod 
drzwiczkami wkładki prądu znamionowego. Moduły 
wyzwalaczy z rodziny Digitrip 520 są także wyposażo-
ne w przycisk sprawdzenia stanu baterii i zieloną 
diodę LED „Battery Check”.

6.2. Kontrola baterii

Bateria jest typową baterią litową do aparatów 
fotograficznych o długiej żywotności. Sprawdź stan 
baterii w dowolnym momencie, naciskając przycisk 
„Battery Check”, obserwując zieloną diodę LED. Jeżeli 
dioda LED stanu baterii nie świeci jasnozielono, 
należy wymienić baterię. Stan baterii nie ma wpływu 
na funkcję zabezpieczającą jednostki wyzwalacza. 
Nawet z usuniętą baterią, urządzenie będzie nadal 
wyzwalać wyłącznik zgodnie z jego ustawieniami. 
Jednakże bez baterii, dioda LED przyczyny wyzwole-
nia nie miga na czerwono. Jeżeli bateria zostanie 
wymieniona, może się zaświecić jedna lub więcej 
diod LED przyczyny wyzwolenia.
Naciśnij czerwony przycisk Reset/Battery Test, aby 
wyłączyć wskaźniki; moduł wyzwalacza będzie 
gotowy do wskazania kolejnej przyczyny wyzwolenia.

UWAGA: Dobry stan baterii jest potrzebny do 
całkowitego zresetowania 4 bitowego chipa zatrzasku-
jącego i połączonych diod LED przyczyn zadziałania 
(patrz rysunek 3.1)

6.3. Instalacja i usuwanie baterii

Łatwo można usunąć i wymienić 3 voltową baterię 
litową (patrz rysunek 6.1). Bateria jest usytuowana we 
wgłębieniu przylegającym do śruby montażowej 
wkładki prądu znamionowego, ale nie jest częścią 
samej wkładki. Włóż mały śrubokręt z lewej strony 
wkładki prądu znamionowego i przesuń na lewo od 
słowa OPEN, w celu otwarcia drzwiczek wkładki 
prądu znamionowego. Usuń starą baterię, pociągając 
pasek biegnący wewnątrz komory baterii. Kiedy 
umieszczasz nową baterię upewnij się, że umiesz-
czasz baterię zgodnie z oznaczoną polaryzacją. Korpus 
baterii jest biegunem dodatnim (+).

U¿yj wy³¹cznie
baterii litowej

typu 1/3 N

Poci¹gn¹æ w celu usuniêcia baterii

Pasek izolacyjny
Odchylona klapka
wk³adki pr¹du znamionowego

Wyci¹gnij
po instalacji

Rysunek 6.1. Bateria modułu Digitrip 

UWAGA: Bateria może zostać wymieniona w każdej 
chwili, nawet jeśli wyłącznik powietrzny jest używany, 
bez negatywnego wpływu na pracę wyłącznika lub 
jego funkcje zabezpieczające.

OSTRZEŻENIE!
ZACHOWAJ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ POD-
CZAS WYMIANY BATERII I UPEWNIJ SIĘ, ŻE 
UMIEŚCIŁEŚ BATERIĘ ZGODNIE Z POLARYZA-
CJĄ. OZNACZENIA POLARYZACJI SĄ ZAZNACZO-
NE NA WKŁADCE PRĄDU ZNAMIONOWEGO 
I WIDOCZNE PO ODCHYLENIU KLAPKI. PRZYPAD-
KOWE UMIESZCZENIE BATERII W ODWROTNYM 
KIERUNKU NIE SPOWODUJE USZKODZEŃ ANI 
MODUŁU WYZWALACZA, ANI BATERII, ALE 
UNIEMOŻLIWI FUNKCJONOWANIE BATERII.
 
Wymieniana bateria powinna być tego samego 
rodzaju, co znajdująca się w module wyzwalacza, lub 
jej odpowiadająca. Dopuszczalne są 3 voltowe baterie 
litowe dostępne z następujących firm:

Firma    Rodzaj baterii
VARTA Batteries, Inc.   CR 1/3N
300 Elmsford Boulevard
Elmsford, N.Y. 10523
914-592-2500
www.varta.com

Duracell, Inc.   DL 1/3N
Berkshire Corporate Park
Bethel, CT 06801
1-800-551-2355
www.duracell.com

Sanyo Energy Corporation  CR 1/3N
2055 Sanyo Avenue
San Ysidro, CA 92173
619-661-6620
www.sanyo.co.jp

http://www.varta.com
http://www.duracell.com
http://www.sanyo.co.jp
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7  WIELKOŚCI ZNAMIONOWE (PRZEKŁADNIKI 
I WKŁADKI PRĄDU ZNAMIONOWEGO)

Wielkość znamionowa określa maksymalną wartość 
RMS prądu ciągłego, jaki wyłącznik może przewodzić. 
Maksymalna wartość prądu zwarciowego wyłącznika 
odnosi się zwykle do wielkości znamionowej. 
Wartości prądu, (In), która jest mniejsza niż najwyższa 
wartość znamionowa, może zostać wybrana jako 
podstawa koordynacji funkcji zabezpieczeniowej 
wyłącznika, bez wpływu na zdolność zwarciową. Dla 
rodziny modułów wyzwalaczy DT20, jest to realizowa-
ne poprzez zmianę przekładników prądowych i odpo-
wiadającej im wkładki znamionowej prądu. Odpowied-
nie przekładniki i wkładki są dostępne w formie 
zestawu.

Wartość znamionowa przekładników prądowych 
określa maksymalny prąd wyłącznika, jaki może 
przewodzić z zainstalowanymi, określonymi przekład-
nikami prądu. Wartość znamionowa przekładników 
może być równa lub niższa niż wielkość znamionowa 
wyłącznika lecz nie wyższa.
Ta wartość, (In), jest podstawą ustawień prądu dla 
modułu wyzwalacza:

1. Ustawienia prądowe bezzwłoczne 
i ziemnozwarciowe (jeżeli są dostępne) są 
wielokrotnością (In) (patrz punkt 4.6 i 4.7). 

2. Ustawienie prądowe przeciążeniowe (Ir) jest 
ułamkową wielokrotnością (In): Ustawienie 
prądowe przeciążeniowe = (Ir) = LD x (In) 
(patrz punkt 4.2). 

3. Ustawienie prądowe zwłoczne (zwarciowe) jest 
wielokrotnością (Ir): Ustawienie prądowe zwłoczne 
= SD x (Ir) = SD x [LD x (In)] (patrz punkt 4.4).

UWAGA!
PRZED UMIESZCZENIEM WKŁADKI PRĄDU 
ZNAMIONOWEGO W MODULE WYZWALACZA, 
NALEŻY SPRAWDZIĆ, CZY WARTOŚCI ZNAMIO-
NOWE PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH KAŻDE-
GO POLA WYŁĄCZNIKA ODPOWIADAJĄ WARTO-
ŚCI WYDRUKOWANEJ NA DRZWICZKACH 
WKŁADKI PRĄDU ZNAMIONOWEGO. INSTALO-
WANIE WKŁADKI PRĄDU ZNAMIONOWEGO, 
KTÓRA NIE ODPOWIADA WARTOŚCI ZNAMIONO-
WEJ PRZEKŁADNIKÓW MOŻE POWODOWAĆ 
POWAŻNE PROBLEMY BRAKU KOORDYNACJI I/
LUB USZKODZENIE UKŁADU ZABEZPIECZAJĄCE-
GO.

UWAGA: Wkładki prądu znamionowego z modeli 
Digitrip 210, 500 lub 510 NIE MOGĄ być użyte 
z rodziną wyzwalaczy modelu 520.
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8 PROWADZENIE EWIDENCJI

W celu prowadzenia ewidencji użyj formularzy 
pokazanych na rysunkach 8.1 i 8.2. Wypełnij te 
formularze, podając dane referencyjne oraz początko-
we ustawienia czasowo-prądowe funkcji wyzwalania. 
W razie potrzeby wykonaj kopię formularzy i przymo-
cuj je na wewnętrznej części drzwi rozdzielnicy 
z wyłącznikiem lub w innym widocznym miejscu.
Rysunek 8.3 umożliwia zapis danych z badań i rzeczy-
wistych wartości wyzwalania.
Najlepiej, aby tego typu formularze były wykorzysty-
wane i przechowywane przez tych pracowników 
w organizacji, którzy odpowiadają za sprzęt zabezpie-
czający.

Ustawienia funkcji wyzwalania DIGITRIP
Nr obwodu/Adres

___________________________________

Symbol zamówieniowy wyłącznika

______________________________________________________

Współczynniki modułu

Amperaż wkładki prądu znamionowego In (A)

___________________________________

Natężenia prądu ciągłego Ir = LDS x In

______________________________________________________

Funkcja wyzwolenia Ustawienia modułu Razy Nastawa (A) Zwłoka czasowa

Zwarciowa 
bezzwłoczna In

Przeciążeniowa In sekund

Zwarciowa zwłoczna Ir sekund

Ziemnozwarciowa In sekund

Data: ___________________________________________ Wykonane przez: _________________________________________________________________

Rysunek 8.1. Tabliczka znamionowa typowych funkcji modułu wyzwalacza
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Ewidencja automatycznego działania wyzwalacza
Nr obwodu/Adres Symbol zamówieniowy wyłącznika

Funkcja wyzwolenia Ustawienia referencyjne

Oryg. 0 Powt.1 Powt.2 Powt.3

Zwarciowa 
bezzwłoczna

Nastawa członu 
przeciążeniowego

Zwłoka czasowa

Nastawa zwarciowa 
zwłoczna

Zwłoka czasowa

Nastawa 
ziemnozwarciowa

Zwłoka czasowa

Data wyzwolenia
Wskaźnik trybu 

wyzwolenia
Ustawienie ref.

Wykonana zmiana 
ustawień

Sprawdzone przez

Rysunek 8.2. Ewidencja automatycznego działania wyzwalacza
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Formularz ewidencji prób zwarć doziemnych
Formularz ewidencji prób zwarć doziemnych powinien być przechowywany przez osoby odpowiedzialne za instalację elektryczną budynków w celu udostępnieniu 

odpowiedniemu organowi sprawującemu nadzór.

Data próby Numer wyłącznika Wyniki Sprawdzone przez

Rysunek 8.3. Typowy formularz przeprowadzonych prób
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9 REFERENCJE

9.1. Wyłączniki powietrzne IZM

I.B. 2C13060 Instrukcje wyłączników IZM
4A36346  Aplikacja logicznej selektywości ZSI 

z wyłącznikiem dowolnego typu
I.L. 66A7508  Instrukcja do modułu konwertera 

mMINT - Modbus

9.2. Krzywe prądowo-czasowe

Krzywe prądowo-czasowe są wymienione poniżej dla 
poszczególnych modeli modułu wyzwalacza. Wszyst-
kie ustawienia czasowo-prądowe funkcji zabezpiecze-
niowych powinny być wykonane zgodnie z zalecenia-
mi inżyniera uczestniczącego w instalacji wyłącznika.

70C1009 Krzywa dla Digitrip 220+ (LI)
70C1295 Krzywa dla Digitrip 220+ (L)
70C1296 Krzywa dla Digitrip 220+ (I)
70C1006 Krzywa dla Digitrip 520 (LS)
70C1007 Krzywa dla Digitrip 520 (I)
70C1008 Krzywa dla Digitrip 520 (G)

UWAGA!
WYPOSAŻENIE DO LOGICZNEJ SELEKTYWNOŚCI 
ZSI JEST STANDARDEM W WYŁĄCZNIKACH IZM 
Z RODZINĄ MODUŁÓW WYZWALACZY DIGITRIP 
520 DLA FUNKCJI ZWARĆ ZWŁOCZNYCH I DO-
ZIEMNYCH. WŁAŚCIWE ZMOSTKOWANIE ZACI-
SKÓW B8 I B9 MUSI ZOSTAĆ WYKONANE W WY-
ŁĄCZNIKU JEŻELI NIE JEST WYMAGANA 
LOGICZNA SELEKTYWNOŚĆ LUB WYŁĄCZNIK 
JEST NA STANOWISKU PRÓB.
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ZAŁĄCZNIK A
PRZYKŁADY ZIEMNOZWARCIOWEJ LOGICZNEJ 
SELEKTYWNOŚCI

PRZYPADEK 1
Brak Ziemnozwarciowej Logicznej Selektywności 
(zastosowana jest standardowa koordynacja 
zwłoki czasowej) 

Załóżmy, że pojawiło się zwarcie doziemne 2000 A 
oraz obowiązuje schemat A.1.

Zwarcie w pozycji 3
Wyłącznik podrzędny wyzwoli, wyłączając zwarcie 
w czasie 0,1 s.

Zwarcie w pozycji 2
Wyłącznik zasilający wyzwoli, wyłączając zwarcie 
w czasie 0,3 s.

Zwarcie w pozycji 1
Wyłącznik główny wyzwoli, wyłączając zwarcie 
w 0,5 s.

PRZYPADEK 2
Występuje Ziemnozwarciowa Logiczna Selektyw-
ność.

Załóżmy, że pojawiło się zwarcie doziemne 2000 A 
oraz obowiązuje schemat A.1. 

Zwacie w pozycji 3
Moduł wyzwalacza wyłącznika podrzędnego zainicjuje 
wyzwolenie w 0,045 s w celu wyłączenia zwarcia. 
Wyłącznik podrzędny wyśle sygnał ograniczenia do 
modułu wyzwalacza wyłącznika zasilającego; wyłącz-
nik zasilający wyśle sygnał ograniczający blokowanie 
do Z1.

Moduły wyłączników głównego i zasilającego rozpocz-
ną czas oczekiwania i w przypadku, kiedy wyłącznik 
podrzędny nie wyłączy zwarcia, wyłącznik zasilający 
wyłączy zwarcie w czasie 0,3 s (jak wyżej). Podobnie, 
w przypadku kiedy wyłącznik zasilający nie wyłączy 
zwarcia, wyłącznik główny wyłączy zwarcie w czasie 
0,5 s (jak wyżej). 

Zwarcie w pozycji 2
Modułu wyzwalacza wyłącznika zasilającego zainicjuje 
wyzwolenie w czasie 0,045 s, aby wyłączyć zwarcie 
i wyśle sygnał blokowania do modułu wyłącznika 
głównego. Moduł wyzwalacza wyłącznika głównego 
rozpocznie czas oczekiwania i w przypadku, kiedy 
wyłącznik zasilający Z2 nie wyłączy zwarcia, wyłącznik 
główny wyłączy zwarcie w czasie 0,5 s (jak wyżej).

Zwarcie w pozycji 1
Brak sygnałów blokowania. Moduł wyzwalacza 
wyłącznika głównego wyzwoli w czasie 0,045 s.

Rysunek A.2 przedstawia diagram połączenia Ziemno-
zwarciowej Logicznej Selektywności dla układu 
z dwoma wyłącznikami głównymi ze źródeł zasilają-
cych oraz wyłącznikiem sprzęgłowym szyn zbiorczych. 
Zwróć uwagę, że niezbędna jest dioda blokująca D1, 
dzięki której wyłączniki zasilające mogą wysyłać 
sygnały blokujące do obu wyłączników głównych 
i wyłącznika sprzęgłowego oraz zapobiega ona 
wysyłaniu sygnału blokującego z wyłącznika sprzęgło-
wego do siebie samego.

Niniejsza instrukcja jest publikowana jedynie dla 
celów informacyjnych i nie opisuje wszystkich możli-
wych przypadków. Jeśli wymagane są dodatkowe 
informacje, skontaktuj się z firmą Eaton Moeller.

Sprzedaż produktu wskazanego w tej instrukcji 
podlega warunkom określonym w odpowiednich 
dokumentach firmy EATON, polisach sprzedaży lub 
innych umowach pomiędzy stronami. Zamierzeniem 
tej instrukcji nie jest zwiększanie zakresu takiej 
umowy. Jedynym źródłem regulującym prawa i gwa-
rancje nabywcy takiego sprzętu jest umowa pomiędzy 
nabywcą a firmą EATON.

BRAK GWARANCJI, UMOWNEJ LUB DOMNIEMA-
NEJ, W TYM GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO 
OKREŚLONEGO CELU ALBO MOŻLIWOŚCI HAN-
DLOWYCH, LUB GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH 
Z TRYBU PROWADZENIA TRANSAKCJI LUB Z PRAK-
TYK HANDLOWYCH, WYKONANE SĄ W ODNIESIE-
NIU DO INFORMACJI, ZALECEŃ I OPISÓW ZAWAR-
TYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE.

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 celowe-
go, pośredniego, przypadkowego zaistnienia szkody 
lub straty, w tym również uszkodzenie lub utratę 
użytkowanego sprzętu, urządzeń lub systemu elektro-
energetycznego, koszty inwestycji, utratę zasilania, 
dodatkowe koszty w zakresie wykorzystania istnieją-
cych urządzeń zasilania lub roszczeń w stosunku do 
nabywcy lub użytkownika przez konsumentów, 
wynikające z wykorzystania informacji, rekomendacji 
oraz opisów zawartych w niniejszej instrukcji.
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0,5 s
1200 A

0,3 s
400 A

0,1 s
100 A

1

2
2

3

Strefa 1

Strefa 1

Strefa 2

= wspólny (nieuziemiony) – styk B7

= sygna³ wyjścia na wy¿szy poziom strefy – styk B9

= sygna³ wejścia z ni¿szego poziomu strefy – styk B8

= Zwarcie w pozycji 2

Strefa 3

Strefa 2

Strefa 3

1600 A

3200 A

200 A

Zobacz uwagê A4

G³ówny

Zasilaj¹cy

Podrzêdny

C
ZO
ZI

C
ZO
ZI

C
ZO
ZI

C

ZO

ZI

UWAGI:
A1:  Skrętka parowa od AWG nr 14 do AWG nr 20. Trasa przewodów blokowania stref jest prowadzona oddzielnie od przewodów zasilających. NIE NALEŻY UZIEMIAĆ przewodów blokowania 

stref. 
A2:  Maksymalna odległość między pierwszą a ostatnią strefą powinna wynosić 76 m.
A3:  Do jednej strefy można podłączyć maksymalnie 20 wyłączników połączonych równolegle.
A4:  Podłącz zworkę własnej blokady wyłącznika (w strefie 3) jeżeli jest pożądana taka koordynacja z innymi dalszymi wyłącznikami nie posiadającymi funkcji Ziemnozwarciowej Logicznej 

Selektywności.

Rysunek A.1. Typowa Ziemnozwarciowa Logiczna Selektywność

F23
C

ZO
ZI

F22
C

ZO
ZI

T
C

ZO
ZI

F21
C

ZO
ZI

F12 1N4004D1

C
ZO
ZI

M2
C

ZO
ZI

M1
C

ZO
ZI

F11
C

ZO
ZI

0,5 s 0,5 s

0,3 s

0,1 s 0,1 s 0,1 s 0,1 s 0,1 s

Rysunek A.2.  Typowy układ połączeń Ziemnozwarciowej Logicznej Selektywności dla dwóch wyłączników zasilających 
(M1, M2) oraz wyłącznika sprzęgłowego (T).
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ZAŁĄCZNIK B
PRZEWODNIK WYKRYWANIA I USUWANIA USTEREK

Symptom Prawdopodobna przyczyna Możliwe rozwiązania  Referencje

Dioda stanu LED nie mruga. Prąd płynący przez wyłącznik jest <25% 
wartości znamionowej przekładnika.

Nie ma problemu. Dioda stanu LED nie zadziała 
przy prądzie <25% wartości znamionowej 
przekładnika. 

Moduł wyzwalacza działa wadliwie. Wymień moduł wyzwalacza.

Dioda stanu LED świeci ciągle. Nieznaczne obciążenie. Nie ma problemu. Dioda stanu LED nie zaświeci, 
dopóki nie osiągnie 25% wartości znamionowej 
przekładnika.

Patrz Uwagi w puncie 3.2.

Moduł wyzwalacza działa wadliwie. Wymień moduł wyzwalacza.

Gdy następuje przepływ prądu przez wyłącznik, 
następuje wyzwolenie i włącza się dioda LED 
wyzwolenia zwarciowego bezzwłocznego.

Wkładka prądu znamionowego nie jest 
zainstalowana lub jest luźna.

Zainstaluj wkładkę prądu znamionowego i/lub 
sprawdź czy nie ma luźnych połączeń. 

Wkładka prądu znamionowego posiada 
przerwę wewnętrzną.

Wymień wkładkę prądu znamionowego.

Moduł wyzwalacza działa wadliwie. Wymień moduł wyzwalacza.

Nie włącza się dioda LED, gdy wciśnięty jest 
przycisk Battery Check.

Bateria jest zainstalowana odwrotnie. Zainstaluj poprawnie.

Bateria jest wyczerpana. Wymień baterię.

Moduł wyzwalacza działa wadliwie. Wymień moduł wyzwalacza.

Wyłącznik wyzwala na zwarciu doziemnym. Faktycznie występuje zwarcie doziemne. Zlokalizuj zwarcie.

W czteroprzewodowym układzie pomiaru 
prądu szczątkowego, neutralny 
przekładnik prądowy może nie mieć 
właściwej wartości lub może być 
niewłaściwie podłączony. 

Sprawdź połączenia na zaciskach B4 i B5. 
Sprawdź, czy wartości neutralnego 
przekładnika prądowego odpowiadają wartości 
wyłącznika. Sprawdź, czy połączenia od 
neutralnego przekładnika prądowego do 
wyłącznika nie są odwrócone. Sprawdź zaciski 
B6, B7 w celu poprawnego zamontowania 
zworki. 

Patrz Uwagi w punkcie 2.3.

Moduł wyzwalacza działa wadliwie. Wymień moduł wyzwalacza.

Nagły udar prądowy może spowodować 
wywołanie chwilowego krótkotrwałego 
doziemienia.

Podłącz zworką Zout do Zin, aby wprowadzić 
opóźnienie. 

Patrz Ostrzeżenie w rozdziale 
3.4.

Wyłącznik wyzwala zbyt gwałtownie na zwarciu 
doziemnym lub zwarciowym zwłocznym (nie 
jest używana Ziemnozwarciowa Logiczna 
Selektywność).

Brakuje połączenia zworką Zout do Zin. Połącz zacisk B8 i B9. Odwołaj się do Załącznika A.

Ustawienia modułu wyzwalacza nie są 
prawidłowe.

Zmień ustawienia.

Moduł wyzwalacza działa wadliwie. Wymień moduł wyzwalacza.

Wybrana jest opcja pamięci długotrwałej. Wyłącz pamięć długotrwałą (LTM). Odnieś się do rozdziału 4.3.

Ustawienia modułu wyzwalacza nie są 
poprawne.

Zmień ustawienia. Ustawienia zwłoki 
długotrwałej są oparte na 6xIr.

Brak zasilania wyświetlacza LCD. Niewielkie obciążenie. Sprawdź informacje dotyczące zamówionego 
wyłącznika.

Odnieś się do rozdziałów 1.6 
i 1.6.1.

Brak dodatkowego zasilania modułu. Sprawdź napięcie na zaciskach A14-A15. Odnieś się do rozdziałów 1.6 
i 1.6.1.

Wyłącznik powietrzny zawierający moduł 
Digitrip 520MC* nie komunikuje się z PowerNet 
lub BIM.

*Tylko modele Digitrip 520MC posiadają funkcje 
komunikowania się.

Błędny adres. Sprawdź adres. Patrz rozdział 4.9.

Brak zasilania. Sprawdź zasilanie dodatkowe – A14, A15. Patrz rysunek 1.1 i odnieś się do 
rozdziału 1.6.

Sprawdź diody LED Status i Transmisji Danych.

Problemy ze sprzętem. Sprawdź przewody połączeń B1, B2. Patrz Załącznik C.

Brakuje rezystora końcowego. Patrz rysunek 4.9.
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ZAŁĄCZNIK C
TYPOWY SChEMAT GŁÓWNYCh POŁĄCZEŃ WYŁĄCZNIKA
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UWAGI:
1 Zaciskane połączenie 4 przewodowe.
2 Połączenie 3 przewodowe, jeżeli dostarczony jest wyzwalacz bezzwłoczny.
3 3 przewodowe gniazdo zasilania alarmu doziemienia stosowane z modułem digitrip 520M jest niepodłączone, gdy jest dostarczony wyzwalacz digitrip 220+ lub 520.
4 Wszystkie styki pomocnicze pokazane są w stanie otwartym wyłącznika, z nienaciągniętą sprężyną oraz z wyzwalaczem w trybie niewyzwolonym (styki ots).
5  Urządzenie „SR” (elektromagnes załączający) ma dodatkowy zespół obwodów elektrycznych, które dostarczają 0,5 s impuls do sterowania zamknięciem. Zasilanie musi zostać odcięte, 

a następnie ponownie podane dla kolejnych cykli.
6  Aby zapewnić wybrany czas zwłoki dla funkcji zwarciowej zwłocznej i/lub doziemnej, wymagane jest zmostkowanie zacisków B-8 i B-9 celem wykonania prób lub dla aplikacji bez blokowania 

strefy.
7  Tylko w wyłącznikach trójpolowych. Aby zapewnić funkcję ziemnozwarciową, zainstalowana zworka pomiędzy B-6 i B-7 umożliwi wykrywanie źródła doziemienia i wyłączy detekcję 

szczątkową doziemienia. Wejście B-4 i B-5 będzie ponownie przypisane do podłączenia przekładników źródła doziemienia.
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ZAŁĄCZNIK D
POŁĄCZENIA KONWERTERA MODBUS

Wyzwalacz Digitrip 520MC w wyłącznikach IZM może wymieniać dane, używając protokołu Modbus RTU przy 
zastosowaniu urządzenia mMINT pełniącego funkcję konwertera pomiędzy komunikacją INCOM a komunikacją 
Modbus. Pokazane urządzenie Modbus Master jest podłączone jako zbierające dane. 

Moduł mMINT o nr katalogowym IZM-MMINT może być zamontowany na szynie DIN. Posiada złącze wtykowe 
typu Phoenix. Zasilanie jest 5 pinowe. Sieć INCOM używa 3 pinów. Modbus RS-485 używa złącza 4 pinowego 
składającego się z sygnałów A, B, wspólnego (CON) i uziemiającego (SHD).

Trzy prędkości komunikacyjne 1200, 9600 i 19000 bps są wybierane przez przełącznik ustawiający dla sieci Mod-
bus. Prędkość transmisji INCOM jest ustalona na stałe na 9600 bps.

B-2B-1

1
2

B-2B-1

Wy³¹cznik IZMWy³¹cznik IZM

3

MMINT

A B COM SHD

Modbus Master

COM  Inv   Non  Invert Input 

Digitrip 520 MC
Digitrip 520 MC

4

4

UWAGI:
1 Napięcie sterowania jest równe 120 V AC +/– 20% lub 48–125 V DC.
2 Kabel komunikacyjny jest kablem C-H typ 2A957805G01 lub Belden 9463.
3 Całkowita liczba podłączonych urządzeń w sieci może wynosić 32 z dowolnym adresem od 1 do 247.
4 Rezystor terminujący jest równy 121 Ω, 1 W. Użyj przełączników urządzenia mMINT do ustawienia terminatorów w module mMINT.
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Niniejsza instrukcja jest publikowana jedynie dla 
celów informacyjnych i nie opisuje wszystkich możli-
wych przypadków. Jeśli wymagane są dodatkowe 
informacje, skontaktuj 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. Zamierzeniem 
tej instrukcji nie jest zwiększanie zakresu takiej 
umowy. Jedynym źródłem regulującym prawa i gwa-
rancje nabywcy takiego sprzętu jest umowa pomiędzy 
nabywcą a firmą EATON.

BRAK GWARANCJI, UMOWNEJ LUB DOMNIEMA-
NEJ, W TYM GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO 
OKREŚLONEGO CELU ALBO MOŻLIWOŚCI HAN-
DLOWYCH, LUB GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH 
Z TRYBU PROWADZENIA TRANSAKCJI LUB Z PRAK-
TYK HANDLOWYCH, WYKONANE SĄ W ODNIESIE-
NIU DO INFORMACJI, ZALECEŃ I OPISÓW ZAWAR-
TYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE.

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 celowe-
go, pośredniego, przypadkowego zaistnienia szkody 
lub straty, w tym również uszkodzenie lub utratę 
użytkowanego sprzętu, urządzeń lub systemu elektro-
energetycznego, koszty inwestycji, utratę zasilania, 
dodatkowe koszty w zakresie wykorzystania istnieją-
cych urządzeń zasilania lub roszczeń w stosunku do 
nabywcy lub użytkownika przez konsumentów, 
wynikające z wykorzystania informacji, rekomendacji 
oraz opisów zawartych w niniejszej instrukcji.
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Cutler-hammer jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Eaton Corporation.
Digitrip jest znakiem towarowym firmy Eaton Corporation.


