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1. Informacje ogólne

Zintegrowany system kontroli napięcia WEGA 1.2 (rysu-
nek 1) spełnia wymagania obowiązującej normy VDE 0682 
część 415 (IEC 61243-5) dla systemów wykrywania 
napięcia, przyłączanych pojemnościowo do części 
czynnych dla trzech faz rozdzielnicy średniego napięcia.
WEGA 1.2 jest zaprojektowany do montażu w rozdzielni-
cach. System ten służy do określania i sygnalizowania 
statusu operacyjnego systemów średniego napięcia 
zgodnie z normą VDE 0105 część 1 oraz 100 i jest 
wyposażony w złącza LRM dla wszystkich trzech faz.
Wskaźnik może być sprawdzony za pomocą wbudowanej 
funkcji testu zarówno po zainstalowaniu jak i przy braku 
napięcia.

2. charakterystyka zastosowania 

System WEGA 1.2 może być stosowany tylko dla celów 
określenia statusu operacyjnego oraz porównania faz 
systemów średniego napięcia zgodnie z VDE 0105 część 
1 oraz 100.

należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać 
następujących uwag:
•  Zintegrowany system kontroli napięcia WEGA 1.2 może 

być zainstalowany tylko przez elektryka lub osobę prze-
szkoloną w zakresie elektryki,

•  Zintegrowany system kontroli napięcia WEGA 1.2 może 
być użyty tylko w zakresie jego dopuszczalnego napięcia 
znamionowego ( napięcie znamionowe systemu średnie-
go napięcia) oraz znamionowej częstotliwości. Za pomo-
cą kondensatorów producent może dostosować urządze-
nie do danej wartości napięcia pracy.

•  Obchodzić się z urządzeniem dokładnie tak jak to okre-
ślono w instrukcji obsługi (patrz punkt 5).

•  Wskazanie „obecność napięcia” zgodnie z VDE 0682 
część 415 uznaje się za pozytywne, jeżeli urządzenie 
WEGA 1.2 pracuje przy swoim znamionowym napięciu 
i częstotliwości oraz, że dopasowanie za pomocą kon-
densatorów zostało wykonane poprawnie. 

•  Wskazanie pojawia się dla sieci 3-fazowej w zakresie od 
45% do 120% napięcia znamionowego, lecz nie mniej 
niż 10% wartości napięcia znamionowego.

•  Zintegrowany system kontroli napięcia WEGA 1.2 jest 
przeznaczony tylko do użytku wewnętrznego. 

•  Przed przystąpieniem do pracy w przedziale kablowym 
rozdzielnicy średniego napięcia należy się upewnić 
o braku napięcia (we wszystkich trzech fazach).

•  W przypadku niekorzystnych warunków oświetleniowych 
konieczna może być dodatkowa regulacja podświetlenia 
wyświetlacza LCD. 

•  Zintegrowany system kontroli napięcia WEGA 1.2 jest 
zaprojektowany do pracy ciągłej.

•  Porównanie faz jest możliwe dzięki użyciu uzgadniacza 
faz zgodnie z normą VDE 0682 część 415 (systemy 
LRM), którego jeden przewód musi być umieszczony 
w gnieździe uziemiającym a drugi w jednym z trzech 
gniazd fazowych pomiarowych. 

3. Budowa

Zintegrowany system kontroli napięcia WEGA 1.2 umiesz-
czony jest w obudowie zatablicowej zawierającej płytki 
drukowane z obwodami elektronicznymi. Wyświetlacz 
zaprojektowano jako LCD na panelu przednim urządzenia 
(symbole przedstawiane są w kolorze czerwonym). Na 
panelu przednim znajduje się gniazdo uziemiające oraz 
trzy gniazda testowe do przyłączenia uzgadniacza faz dla 
złącz LRM. W tylniej części znajdują się prostokątne złącza 
do przyłączenia czterech nieekranowanych przewodów.

Gniazdo testowe Śruba mocująca

Wyświetlacz Gniazdo uziemiające

Rysunek 1:  Zintegrowany system kontroli napięcia WEGA 1.2 
(panel przedni).

ZIntEGroWAny systEm kontrolI nApIęcIA WEGA 1.2
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4. Dane techniczne

parametry elektryczne
Napięcie znamionowe 3–36 kV (napięcie znamionowe rozdzielnicy)

Częstotliwość znamionowa 50 Hz

Temperatura pracy –25°C…+55°C (temperatura pracy rozdzielnicy)

Zasilanie Generowane z napięcia mierzonego.

Złącza System LRM dla każdej fazy.

Wskazania          Strzałka
Oznacza „Obecność napięcia”. Wskaźnik pojawia się w zakresie 0,1–0,45 UN.

Kropka
Oznacza przepływ prądu przez system kontroli napięcia i spełnienie wymagań dla 
zintegrowanych systemów kontroli napięcia normy VDE 0682 część 415. Ciągły 
monitoring sprawia, że test serwisowy nie jest konieczny.

Klucz
Symbol ten pojawia się, gdy występuje awaria danej fazy, strzałka nie jest wyświe-
tlana.

Brak wskazań
Wszystkie symbole są wyłączone, wszystkie fazy w rozdzielnicy są wyłączone/
odłączone.

parametry mechaniczne
Wymiary 96 mm x 48 mm x 26 mm

Obudowa zatablicowa na otwór A 96 x 48, zgodnie z DIN 43700.

Otwór montażowy 92+0,8 x 45+0,6 mm

Stopień ochrony IP 54

Obudowa tworzywo sztuczne

Waga 130 g

Gniazdo uziemiające/testowe System LRM – rozstaw gniazd 14 mm, średnica gniazda 4 mm.

4.1. kondensatory dopasowujące

W celu dopasowania się do pojemności kabli i napięć 
znamionowych, możliwe jest dołożenie przez producenta 
kondensatorów dopasowujących.

4.2. Diagram przyłączeniowy

Na rysunku 2 przedstawiono widok urządzenia od tyłu.

Tabliczka znamionowaZłącza wtykowe

Rysunek 2: Diagram przyłączeniowy i konfiguracja styków.
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5. Instrukcja obsługi

5.1. test funkcjonalny

Test funkcjonalny może być wykonany po zainstalowaniu 
i w stanie aktywnym urządzenia (wyświetlane są strzałki 
lub strzałki i kropki) jak również przed zainstalowaniem.

5.2. test w stanie aktywnym

Test jest przeprowadzany przez zwieranie gniazda uziemia-
jącego i jednego z trzech gniazd testowych fazowych na 
panelu przednim. Podczas testu wskaźnik danej fazy musi 
zniknąć. 

5.3. test w stanie nieaktywnym

Dostępne są dwie różne metody testu:
1. Wciskając przycisk „Display Test” wszystkie symbole na 

wskaźniku zostaną na krótki czas aktywowane w celu 
potwierdzenia funkcji testu. Przycisk ten może być 
wciśnięty również w stanie aktywnym (obecność 
napięcia przynajmniej na jednej fazie). W takim 
przypadku wszystkie symbole zostaną aktywowane.

2. Stosując tester funkcjonalny dla systemu WEGA 
(rysunek 3):
•  Podłącz oba przewody testera: jeden do jednego 

z trzech gniazd testowych i drugi do gniazda uziemia-
jącego urządzenia WEGA 1.2

•  Załącz tester
•  Na wyświetlaczu urządzenia WEGA 1.2 pojawią się 

odpowiednie symbole (strzałki i kropki).

5.4. kontrola napięcia

Zintegrowany system kontroli napięcia WEGA 1.2 może 
być użyty do pracy ciągłej. Kontrola napięcia przeprowa-
dzana jest w sposób ciągły. Stan „Obecność napięcia” jest 
wskazywany przez strzałki i odpowiednio strzałki i kropki. 
Szczegółowe znaczenie symboli – patrz punkt 4. „Dane 
techniczne”.

Uwaga

W przypadku, gdy urządzenie WEGA sygnalizuje 
brak napięcia na wszystkich trzech fazach, urządze-
nie musi być przetestowane! podczas testu 
urządzenie musi wyświetlać wskazania w sposób 
jak opisano powyżej. W innym przypadku urządze-
nie może być uszkodzone i nie wolno go dłużej 
używać do kontroli napięcia. 

Rysunek 3:  Tester funkcjonalny, Horstmann 
Nr zam.: 52-0211-010
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5.5. porównywanie faz

Porównywanie faz jest możliwe za pomocą zewnętrznego 
uzgadniacza faz zgodnie z normą VDE 0682 część 415, 
na przykład typu ORION 3.0 (produkt firmy Horstmann), 
którego przewody należy umieścić w gnieździe uziemiają-
cym i testowym (system LRM). Gniazda testowe są 
dostępne po zdjęciu zaślepek zabezpieczających. 

Podczas używania zewnętrznego uzgadniacza faz 
wskazania na wyświetlaczu urządzenia WEGA 1.2 mogą 
zgasnąć. Po odłączeniu zewnętrznego uzgadniacza faz 
wskaźniki powracają natychmiast do poprzedniego stanu. 
Po zakończeniu porównywania faz należy ponownie 
założyć zaślepki zabezpieczające. 

5.6. przechowywanie, użytkowanie i transport

Zintegrowany system kontroli napięcia WEGA 1.2 musi być 
przechowywany i transportowany w suchych i czystych 
warunkach. Unikać sytuacji powstawania uszkodzeń.
Nie wolno używać urządzeń uszkodzonych np. takich, 
których zdolność funkcjonalna i pewność działania nie jest 
zapewniona, lub których tabliczka znamionowa jest 
nieczytelna.
Użytkownik ma obowiązek sprawdzania stanu urządzenia.

Uwaga

nie udzielamy gwarancji i nie ponosimy odpowie-
dzialności za zniszczenia wynikające z nie prze-
strzegania instrukcji obsługi.

5.7. konserwacja

Należy sprawdzać, czy zintegrowany system kontroli 
napięcia WEGA 1.2 jest przechowywany w czystych 
i suchych warunkach; poza tym urządzenie nie wymaga 
konserwacji. Po wykorzystaniu gniazd testowych należy 
ponownie założyć zaślepki zabezpieczające. Zintegrowany 
system kontroli napięcia WEGA 1.2 nie zawiera żadnych 
baterii lub innych części przeznaczonych do wymiany przez 
użytkownika.

5.8. test serwisowy

Pojawienie się kropek na wyświetlaczu oznacza przepływ 
prądu przez system kontroli napięcia i spełnienie wymagań 
dla zintegrowanych systemów kontroli napięcia normy 
VDE 0682 część 415. Ciągły monitoring sprawia, że test 
serwisowy nie jest konieczny. 
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UrZąDZEnIE orIon 3.0

1. Informacje ogólne

Urządzenie typu ORION 3.0 jest urządzeniem wielofunkcyj-
nym, pracującym jako tester napięcia oraz uzgadniacz faz. 
Zgodnie z normą IEC 61243-5 jest przenośnym elementem 
systemu kontroli napięcia (VDS) przyłączanego pojemno-
ściowo do części czynnych rozdzielnicy średniego napięcia 
na trzech fazach.
ORION 3.0 jest uniwersalnym uzgadniaczem faz (UPC) dla 
systemów LRM i HR zgodnie z normą IEC 61243-5. 

ORION 3.0 może być zastosowany:
– jako tester napięcia, kontrolując oba stany „obecność 

napięcia” lub „brak napięcia”;
– jako uzgadniacz faz, kontrola stanów „symetria napię-

ciowa” lub asymetria napięcia”;
– do przeprowadzenia kontroli złącz z rozdzielnicą na 

pojemnościowo-sprzężonych elementach (test serwiso-
wy). Ten test nie wymaga ŻADNYCH DODATKOWYCH 
OPERACJI!

ORION 3.0 jest urządzeniem zdolnym do podłączenia do 
gniazd typu LRM i HR. Gniazda HR są testowane poprzez 
dostarczane w standardzie adaptery HR-LRM.

2. charakterystyka zastosowania 

ORION 3.0 może być stosowany tylko do kontroli napięcia 
oraz do porównywania faz i do przeprowadzenia testu 
serwisowego na pojemnościowo-sprzężonych złączach wg 
IEC 61243-5. Jednoznaczne warunki i obostrzenia w zakre-
sie jego stosowania zawarte są w normie DIN VDE 0105 
sekcja 1.

należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać 
następujących uwag:
• Tester napięcia i uzgadniacz faz mogą być użyte tylko 

przez elektryka lub osobę przeszkoloną w zakresie elek-
tryki.

• Tester napięcia/uzgadniacz faz typu ORION 3.0 mogą 
być użyte tylko w zakresie ich dopuszczalnego napięcia 
znamionowego (próg napięcia złącza LRM lub HR) oraz 
znamionowej częstotliwości. 

• Może być użyty zarówno w pomieszczeniach jak i na ze-
wnątrz, jednakże nie podczas opadów atmosferycznych. 
Przed użyciem należy wysuszyć każde urządzenie lub 
element urządzenia jeżeli stało się wilgotne. 

• Obchodzić się z urządzeniem dokładnie tak jak to okre-
ślono w instrukcji obsługi.

• Używany jako tester napięcia, wskazanie „obecność na-
pięcia” jest zabezpieczone w zakresie wskazywanego 
napięcia złącz LRM i HR zgodnie z normą IEC 61243-5.

• Nie wolno używać uzgadniacza faz jako testera napięcia. 
Z tego powodu dwie diody LED uzgadniacza faz nie po-
winny odnosić się do określania braku napięcia. Do tego 
celu służą cztery diody LED dwóch testerów napięcia. 

• Napięcia zakłóceniowe w miejscu pomiaru mogą wpły-
wać na wskazania faz.

• Zanim wskaźnik zostanie użyty w jasnych i słonecznych 
lokalizacjach należy najpierw przetestować czułość 
wskazania akustycznego w lokalizacjach z dużym pozio-
mem hałasu, może zachodzić również konieczność 
umieszczenia ekranu w cieniu.

Uwaga

Jeżeli wystąpi wskazanie „brak napięcia”, to 
w przypadku wątpliwości złącze powinno być 
przetestowane pomiarem prądu, zgodnie 
z IEc 61243-5.
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Adapter HR-LRM

Wtyczka LRM

Przewody przyłączeniowe 

Dioda LED dla pierwszego
wskazywanego napięcia 

Obecność napięcia

Dioda LED dla pierwszego
wskazywanego napięcia 

Brak napięcia

Przycisk On/Off

Dioda LED sygnalizująca
symetrię napięcia 

Dioda LED sygnalizująca
asymetrię napięcia 

Dioda LED dla drugiego
wskazywanego napięcia 
Obecność napięcia

Dioda LED dla drugiego
wskazywanego napięcia 
Brak napięcia

Adapter HR-LRM

Wtyczka LRM

Przewody przyłączeniowe 

Przycisk On/Off

Dioda LED dla pierwszego
wskazywanego napięcia 

Obecność napięcia

Dioda LED dla pierwszego
wskazywanego napięcia 

Adapter HR-LRM

Wtyczka LRM

Przewody przyłączeniowe 

 Rysunek 4: Budowa ORION 3.0

3. Budowa

Tester napięcia/ uzgadniacz faz typu ORION 3.0 (rysu-
nek 4) składa się z:
• wskaźnika z 6 diodami LED oraz przyciskiem On/Off
• dwóch przewodów przyłączeniowych (przewody typu

coaxial) zamocowanych w obudowie i wyposażonych 
w standardowe dwu-biegunowe wtyczki typu LRM na ich 
wolnych końcach

• dwóch adapterów (opcjonalnie) dla celów mechaniczne-
go i elektrycznego dopasowania do złącz typu HR 
(wtyczki bezpieczeństwa).

Dzięki odpowiedniemu mechanicznemu wykonaniu, wtyczki 
typu LRM przewodów przyłączeniowych mogą być 
umieszczone w adapterach pasującymi biegunami.
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4. Dane techniczne

4.1. Wskaźnik 

Budowa UPC – uniwersalny uzgadniacz faz, zgodnie z IEC 61243-5

Typ uzgadniacza System LRM (bez adaptera) oraz system HR (z adapterem).
Porównywanie faz jest również możliwe, gdy jeden z przewodów pomiarowych jest 
umieszczony bezpośrednio w złączu LRM, a drugi poprzez adapter podłączony do 
złącza HR.

Próg napięciowy 
testera napięcia

4–5 V, próg napięciowy złącza LRM (bez adaptera)
70–90 V, próg napięciowy złącza HR (z adapterem)

Wskaźnik symetrii napięcia Ciągłe światło zielone dla kąta fazowego <15°, zgodnie z IEC 61243-5.

Wskaźnik asymetrii napięcia Błyskające czerwone dla kąta fazowego >60°, zgodnie z IEC 61243-5.

Próg odpowiedzi 
dla testu serwisowego 

na połączonych systemach

>3,2 mA przy Un (napięcie znamionowe rozdzielnicy)

Wyświetlacz Optyczny za pomocą 6 diod LED, dla uwypuklenia wskazania błędu dodatkowo sygnał 
akustyczny.

Dane techniczne
Częstotliwość znamionowa 50 Hz

Impedancja 2 MO

Temperatura pracy –25°C…+55°C

Temperatura przechowywania –30°C…+60°C

Stopień ochrony IP 40

Zasilanie 6 V, 2 baterie litowe, typ BR 2/3 A

Żywotność baterii 6 lat, przy 8 do 10 cyklach pracy na dzień i dla 230 dni na rok

Kontrola baterii Każdorazowo podczas:
– samotestu urządzenia,
– trybu pracy,
– testowania napięcia, uzgadniania faz oraz testów serwisowych.

Samotest urządzenia aktywowane każdorazowo gdy urządzenie zostaje włączone

Waga całkowita ok. 340 g (wskaźnik z połączonymi kablami)

Wymiary 157 mm x 84 mm x 30 mm

Długość kabli przyłączeniowych 15 m każdy

4.2. Adapter 

Dane techniczne
Typ HR-LRM, zgodnie z IEC 61243-5.

Częstotliwość znamionowa 50 Hz

Impedancja wejściowa 35 MO (impedancja wejściowa wskaźnika z adapterem)

Temperatura pracy –25°C…+55°C

Temperatura przechowywania –30°C…+60°C

Waga ok. 55 g

Wymiary 61 mm x 40 mm x 22 mm bez wtyczki

Długość kabli przyłączeniowych 15 m każdy

Adapter nie wymaga zasilania.
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5. Instrukcja obsługi 

5.1. Uruchomienie urządzenia i sprawdzenie funkcji

Tester napięcia/uzgadniacz faz typu ORION 3.0 jest gotowy do użycia zaraz po wykonaniu samotestu. 
Jeżeli przewody przyłączeniowe nie są podłączone urządzenie można uruchomić w następujący sposób:

Rysunek 5a

Przycisnąć przycisk On/Off 
aż wszystkie diody LED się 

załączą, zgodnie z kierunkiem 
pokazanym strzałką.

Rysunek 5b

Puścić przycisk. Wszystkie 
diody LED zostają wyłączone. 

Urządzenie przeprowadza 
własny samotest.

Rysunek 5c

Po zakończeniu samotestu, 
urządzenie wchodzi w tryb 
pracy ze wskazaniami jak 

pokazano na rysunku.

Uwaga

W przypadku, gdy jedna z opisanych opcji wyświe-
tlania nie wystąpi po załączeniu urządzenia, 
oznacza to, że urządzenie jest niesprawne i nie 
powinno być używane.

 

Pamiętaj

samotest urządzenia nie uwzględnia testu przewo-
dów przyłączeniowych. patrz punkt 5.6. „sygnalizo-
wanie błędów i ostrzeżenia”.
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5.2. testowanie napięcia 

Urządzenie ORION 3.0 może być użyte jako tester 
napięcia.
W celu testowania napięcia, umieść jeden z dwóch przewo-
dów przyłączeniowych do odpowiednich gniazd, np. jak na 
rysunkach 6a i 6b.

Wskaźnik w trybie testowania napięcia:
czerwona dioda lED =  napięcie obecne 

(świeci światłem ciągłym)
Zielona dioda lED =  brak napięcia 

(świeci światłem ciągłym)
dla rozpatrywanego złącza (przewodu przyłączeniowego).

Uwaga

Błyskająca czerwona dioda oznacza również 
„obecność napięcia” W takim przypadku warunki na 
połączenie systemów nie są spełnione (patrz punkt 
5.4. „test serwisowy”).

 Rysunek 6a

 Rysunek 6b
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5.3. monitoring faz

Urządzenie ORION 3.0 może być użyte jako uzgadniacz 
faz.
Aby przeprowadzić porównanie faz muszą być użyte 
obydwa przewody przyłączeniowe. 
Przewody są przyłączane do gniazd wskaźnika WEGA 1.2 
w rozdzielnicy.
Rysunki 7a i 7b przedstawiają możliwe konfiguracje 
pomiarowe.

Używanie uzgadniacza faz
W momencie gdy na dwóch wejściach pomiarowych 
zostanie wykryte napięcie, które będzie wyświetlane za 
pomocą czerwonych diod LED, urządzenie automatycznie 
zacznie pracować jako uzgadniacz faz.
Dodatkowo aktywowane dwie diody LED dla celów 
porównywania faz (patrz rysunek 1) oznaczają:
Górna zielona dioda LED sygnalizuje symetrię napięcia 
mierzonych sygnałów świecąc ciągłym światłem zielonym 
(patrz rysunek 7a), natomiast dolna czerwona dioda LED 
sygnalizuje asymetrię napięcia w mierzonych sygnałach za 
pomocą błyskającego światła czerwonego (rysunek 7b).

Pamiętaj

Dopóki jedno z wejść sygnalizuje „brak napięcia” 
(świeci zielona dioda lED), to porównanie faz nie 
może być zrealizowane.

Pamiętaj

przy porównywaniu faz należy zwrócić szczególną 
uwagę czy obie wtyczki lrm zostały poprawnie 
dopasowane biegunami w trakcie podłączaniu do 
gniazd (styk uziemiający) wg rysunku 7a lub 7b 
(patrz również punkt 5.6. „sygnalizowanie błędów 
i ostrzeżenia”).

podsumowanie
Jak tylko oba kanały testujące wskażą „obecność napię-
cia”, urządzenie automatycznie przełączy się do trybu 
pracy jako uzgadniacz faz.

Diody lED w trybie pracy urządzenia jako uzgad-
niacz faz oznaczają:
• zielona dioda świeci światłem ciągłym = symetria 

napięć,
• czerwona dioda błyskająca = asymetria napięć.

 Rysunek 7a

 Rysunek 7b
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5.4. test serwisowy złącz przyłączonych 
do rozdzielnicy

Test serwisowy jest przeprowadzany zawsze automatycz-
nie w trybie pracy:
– kiedy podłączane są przewody przyłączeniowe 
–  w momencie ponownego pojawienia się napięcia, przy 

uprzednio przyłączonych już przewodach

Sprawdzany jest prąd wejściowy, czy jego wartość >3,2 mA, 
przy założeniu, że rozdzielnica pracuje na napięciu znamio-
nowym.  

Ocena:
•  I f 3,2 mA

Nie występuje specjalna sygnalizacja, istniejące 
wskazania „obecność napięcia” oraz kontrola faz 
pozostają niezmienione.

• 2,5 mA F I F 3,2 mA
Wskazanie „obecność napięcia” sygnalizuje błyskająca 
czerwona dioda LED, jak również jednocześnie emitowa-
ny jest sygnał dźwiękowy (rysunek 8).

Pamiętaj

test serwisowy jest wykonywany tylko jeśli 
przekroczony jest próg odpowiedzi I f 2,5 mA, 
w tym czasie czerwona dioda lED sygnalizuje 
„obecność napięcia”!

Dokładne warunki połączenia z rozdzielnicą mogą być 
określone poprzez pomiar prądu na złączach. Do tego celu 
należy wykorzystać adaptery pomiarowe HO-M i NO-M 
oraz odpowiedni mikroamperomierz.

5.5. Wyłączanie urządzenie

Kiedy urządzenie jest w trybie pracy (patrz rysunek 5c), to 
wyłącza się ono automatycznie po około 60 s. Wciśnięcie 
na krótko przycisku (<1 s) w trybie pracy spowoduje 
wydłużenie czasu trwania pracy. W tym przypadku 
samotest urządzenia nie będzie przeprowadzony.

Ponadto, urządzenie zostaje wyłączone gdy:
•  wyczerpana jest bateria,
•  wykryty został błąd podczas samotestu,
•  przycisk zostanie pobudzony na dłużej niż 15 s i gdy 

urządzenie jest załączone (patrz punkt 5.1. „Uruchomie-
nie urządzenia i sprawdzenie funkcji”),

•  przycisk jest pobudzony w czasie >2 s w dowolnym try-
bie pracy urządzenia.

Kiedy urządzenie jest dezaktywowane, wszystkie diody 
LED są wyłączone.

Pamiętaj

Urządzenie nie wyłączy się automatycznie, tak 
długo, dopóki na jednym lub obu kanałach wejścio-
wych wykrywana będzie „obecność napięcia”. 

  Rysunek 8
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5.6. sygnalizowanie błędów i ostrzeżenia

5.6.1. Uruchomienie urządzenia 
przy obecności napięcia

Samotest urządzenia nie może być przeprowadzony kiedy 
jeden lub dwa przewody przyłączeniowe są podłączane 
w momencie uruchamiania urządzenia. Zostanie to 
zasygnalizowane sygnałem ostrzeżenia zgodnie z rysun-
kiem 9a.

Wszystkie sześć diod lED błyska jednocześnie, 
dodatkowo emitowany jest sygnał ostrzegawczy. 

Zwraca się uwagę, że w takim przypadku samotest 
urządzenia nie może być przeprowadzony. Po upływie 3 s 
urządzenie przejdzie do wybranego trybu pracy.  

5.6.2. Błędy samotestu
Jeżeli podczas samotestu wykryty zostanie jakiś wewnętrz-
ny błąd, zostanie to zasygnalizowane jak to pokazano na 
rysunku 8b.

Górny i dolny rząd diod LED błyskają na przemian. 
Jednocześnie emitowany jest sygnał ostrzegawczy. 

Jak tylko skończy się sygnalizacja błędu (czas trwania 
około 3 s), urządzenie automatycznie wyłączy się. Jeżeli 
rozładowała się bateria, to urządzenie wyłączy się bez 
żadnej sygnalizacji błędu. 

5.6.3. odwrotna biegunowość
Z uwagi na fakt, że wtyczki LRM z racji swojej budowy nie 
są zwykle zabezpieczone przed odwrotną biegunowością, 
system ORION 3.0 posiada wewnętrzny obwód monitorują-
cy, który wykryje i zasygnalizuje odwrotną biegunowość.

Jeżeli w trybie porównywania faz jeden lub oba przewody 
przyłączeniowe są podłączone do gniazd wskaźnika 
z odwrotną biegunowością, urządzenie zasygnalizuje to 
w następujący sposób:
•  oba kanały testujące wyświetlają „obecność napięcia”,
•  zielona dioda LED „symetria napięcia” oraz czerwona 

dioda LED „asymetria napięcia” błyskają jednocześnie, 
•  dodatkowo emitowany jest sygnał dźwiękowy oznaczają-

cy, że jedna lub obie wtyczki są podłączone niewłaściwe. 

Pamiętaj

nie jest możliwe określenie lokalizacji fazy sygna-
łów testowych, gdy bieguny są odwrócone. 

Patrz rysunek 9c.

Rysunek 9a     Rysunek 9b

Rysunek 9c
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5.6.4. testowanie przewodów przyłączeniowych
Podczas porównywania faz, ekran obu przewodów 
przyłączeniowych jest poddany ciągłemu testowaniu. 
W przypadku wykrycia przerwy wydawany jest sygnał 
uszkodzenia zgodnie z rysunkiem 6c. Przewody wewnętrz-
ne przewodów przyłączeniowych nie są testowane.  

5.7. pomiary złącz Hr

W celu pomiaru złącz HR należy użyć dostarczanych 
dodatkowo adapterów HR-LRM. 
W tych adapterach umieszcza się wtyczki LRM przewodów 
przyłączeniowych. Dopiero wówczas urządzenie może być 
użyte w taki sam sposób, jak bez adapterów. 

Pamiętaj

mechaniczne wykonanie adapterów umożliwia 
umieszczenie ich w złączach Hr bez zagrożenia 
wystąpienia odwrócenia biegunowości. 
Jednakże urządzenie nie będzie w stanie rozpoznać, 
że adapter został zainstalowany z odwrotną 
biegunowością z użyciem siły i mechanicznie 
zniszczony. W rezultacie, nie wystąpi ŻADnA 
syGnAlIZAcJA BŁęDU. W takich przypadkach, 
mogą wystąpić uszkodzenia, które nie będą 
wykryte!

5.8. przechowywanie, użytkowanie i transport. 

Tester napięcia/uzgadniacz faz typu ORION 3.0 musi być 
magazynowany i transportowany w opakowaniu, w su-
chych i czystych warunkach.
Nie wolno używać urządzeń uszkodzonych, np. takich, 
których zdolność do działania i niezawodność nie jest 
zapewniona lub których oznakowanie jest nieczytelne.
Użytkownik, przed użyciem urządzenia, ma obowiązek 
zawsze sprawdzić, czy urządzenie to jest w dobrym stanie 
technicznym.

5.9. konserwacja

Należy sprawdzać, czy tester napięcia/uzgadniacz faz jest 
przechowywany w czystych i suchych warunkach; poza 
tym urządzenie nie wymaga konserwacji. Nie zawiera 
żadnych części do wymiany przez użytkownika.
Urządzenie może być otwarte w celu wymiany baterii 
zarówno przez producenta jak i osoby przez niego 
poinstruowane (odnośnie wymiany baterii patrz punkt 4. 
„Dane techniczne”). 

5.10. test serwisowy

Tester napięcia/uzgadniacz faz typu ORION 3.0 powinien 
być poddawany cyklicznemu sprawdzeniu przynajmniej co 
6 lat. Taki test powinien wykonać producent. Podczas 
sprawdzenia wymieniana jest bateria. 

Uwaga

W trakcie przeprowadzania testu serwisowego 
należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa 
pracy. Jeżeli test serwisowy nie będzie przeprowa-
dzony w podanym czasie, wówczas taki test należy 
przeprowadzić w zależności od rzeczywistych 
warunków pracy poszczególnych wskaźników, np. 
częstotliwości użytkowania, zużycia eksploatacyj-
nego w wyniku warunków środowiskowych 
i transportu. 
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Nr. zamówieniowe

nUmEry ZAmÓWIEnIoWE

WEGA 1.2 

3–4,15 kV Art. Nr E6015230

6–7,2 kV Art. Nr E6015231

10–15 kV Art. Nr E6015232

17,5–24 kV Art. Nr E6015233

Tester wyświetlacza Art. Nr E6046007

Urządzenie Orion 3.0 Art. Nr E6046006
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Dane kontaktowe

Eaton Corporation jest działającym globalnie 
koncernem przemysłowym z takimi segmentami 
działalności jak Electrical, Fluid Power, Truck 
i Automotive.
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firmy Eaton, oferowane pod znanymi na świecie 
markami, takimi jak Cutler-Hammer®, MGE Office 
Protection Systems™, Powerware®, Holec®, 
MEM®, Santak® i Moeller®, pozwalają budować 
dostosowane do wymagań klientów rozwiązania
 z serii PowerChain Management®. Zaspokajają 
one potrzeby w zakresie zasilania w takich 
segmentach światowego rynku jak przemysł, 
instytucje, administracja, przedsiębiorstwa 
użyteczności publicznej, handel, gospodarstwa 
domowe, informatyka oraz producenci OEM 
i systemy o znaczeniu krytycznym.
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