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Uwaga 

� Koniecznie zapoznaj się z tą instrukcją przed rozpoczęciem instalowania, obsługi, naprawy lub dokonywania przeglądów 

wyłącznika mocy. 

� Prosimy o zachowanie tej instrukcji, tak aby móc korzystać z niej także w przyszłości. 

� Prace elektryczne muszą być przeprowadzane przez osoby do tego przygotowane. 

� Konserwacja wyłącznika mocy, dokonywanie jego przeglądów, wymiana jego podzespołów, testy miejscowe zabezpieczenia 

nadprądowego (OCR) oraz zmiany nastaw muszą być dokonywane tylko przez osoby do tego przygotowane. 
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1. ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 
Dziękujemy za zakupienie wyłącznika mocy serii AR firmy TERASAKI (TemPower2). 

Ten rozdział zawiera ważne informacje związane z bezpieczeństwem. 

Prosimy o uważne przeczytanie poniższych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, wskazówek zawartych w tej instrukcji oraz pozo-

stałych dokumentów towarzyszących Wyłącznikowi Mocy w celu zapoznania się z bezpiecznymi i prawidłowymi metodami oraz 

nawykami pracy przed przystąpieniem do montowania, obsługiwania oraz dokonywania przeglądów wyłącznika mocy. 

 

W tej instrukcji zalecenia dotyczące bezpieczeństwa zostały podzielone na „NIEBEZPIECZEŃSTWO” oraz „OSTROŻNIE” sto-

sownie do poziomu zagrożenia: 

     NIEBEZPIECZEŃSTWO  : Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie z takim symbolem wskazuje na potencjalnie groźną sytu-

ację, która jeżeli w porę nie zostanie przerwana może spowodować ciężkie lub nawet śmier-

telne obrażenia ciała. 

    OSTROŻNIE  :  Ostrzeżenie o zagrożeniu z takim symbolem wskazuje na potencjalne groźną sytuację, która jeżeli w porę 

nie zostanie przerwana może spowodować lekkie lub umiarkowane obrażenia ciała oraz/lub uszkodzenia 

aparatu i środków trwałych. 

Należy wziąć pod uwagę, że nieprzestrzeganie ostrzeżeń o zagrożeniu może w pewnych okolicznościach również spowodować po-

ważne obrażenia ciała/ nieodwracalne uszkodzenia. Ponieważ zalecenia bezpieczeństwa zawierają ważne informacje postaraj się 

przeczytać je bardzo uważnie oraz bezwzględnie ich przestrzegaj. 

 

� Środki Ostrożności dotyczące Transportu 
 NIEBEZPIECZEŃSTWO 

� Nigdy nie wchodź pod wyłącznik mocy, który został podniesiony lub zawieszony na podnośniku lub innych urządzeniach 

dźwigowych. Ciężar spadającego wyłącznika mocy może być przyczyną bardzo poważnych obrażeń ciała. 

 

� Środki Ostrożności dotyczące Montażu 
 OSTROŻNIE 

� Prace elektryczne muszą być dokonywane tylko przez osoby do tego przygotowane. 

� Nie umieszczaj wyłącznika mocy w takim miejscu, w którym narażony jest on na wysoką temperaturę, wysokie zawilgocenie, 

zapylone powietrze, żrące gazy, silne drgania i udary lub inne niekorzystne warunki. Zamontowanie wyłącznika mocy w ta-

kim miejscu może być przyczyną pożaru lub awarii. 

� Zwróć uwagę i nie dopuszczaj by ciała obce (takie jak gruz, cement, kurz, piasek, żwir i opiłki żelazne) oraz olej lub woda 

deszczowa wniknęły do wyłącznika mocy. Takie substancje wewnątrz wyłącznika mocy mogą być przyczyną powstania poża-

ru lub awarii. 

� Zanim rozpoczniesz jakiekolwiek prace przy wyłączniku mocy najpierw otwórz główny łącznik zasilania, lub aby osiągnąć to 

samo odizoluj go od wszystkich źródeł mocy/napięcia. W przeciwnym razie może to być przyczyną porażenia prądem elek-

trycznym. 

� Kasetę wysuwną wyłącznika mocy zamocuj bardzo starannie na płaskiej, równej powierzchni za pomocą śrub montażowych. 

W przeciwnym wypadku przy operacji wysuwnej może nastąpić upadek korpusu wyłącznika mocy lub samej kasety wysuw-

nej, w wyniku czego ulegną one uszkodzeniu lub spowodują obrażenia cielesne. 

� Zwróć uwagę aby podczas przykręcania kasety wysuwnej śrubami montażowymi nie zdeformować lub nie wygiąć specjal-

nych wypustów w tylnej ściance kasety wysuwnej. Zniekształcenie tych wypustów może być przyczyną awarii. 

� Przyłączaj szyny lub inne przewody prądowe (włącznie z ich śrubami) do głównych przyłączy prądowych tyko w obszarze do 

tego przewidzianym. W przeciwnym wypadku może być to przyczyną bardzo groźnego zwarcia elektrycznego. 

� Przy łączeniu szyn i przewodów do zacisków wyłącznika mocy śruby dokręcaj z momentami podanymi w tej instrukcji. W 

przeciwnym wypadku znacznie wzrasta ryzyko powstania pożaru. 

� Upewnij się, że do 4-biegunowych wyłączników mocy prawidłowo przyłączono oprócz 3-ech przewodów fazowych również 
4-ty przewód neutralny (po prawej stronie).W przeciwnym razie wyłącznik mocy nie zareaguje na przeciążenie powodując 

powstanie pożaru. 
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� Środki Ostrożności dotyczące Obsługi 
 NIEBEZPIECZEŃSTWO 

� Nigdy nie dotykaj zacisków znajdujących się pod napięciem. Postępując tak narażamy się na porażenie prądem elektrycznym. 

� Nie zostawiaj korpusu wyłącznika mocy w pozycji wysuniętej. Jeżeli przez przypadek korpus wyłącznika zostanie upuszczo-

ny, to jego ciężar może być przyczyną ciężkich obrażeń ciała. 

 OSTROŻNIE 
� Nie przesuwaj w dół kolejny raz dźwigni napędowej po zakończeniu cyklu ręcznego zazbrajania sprężyn. Postępując w ten 

sposób można spowodować uszkodzenie napędu. 

� Dopuszczalne napięcie pracy silnika zazbrajającego sprężyny wynosi od 85 do 110 % znamionowego napięcia zmiennego 

(ac) lub od 75 to 110% znamionowego napięcia stałego (dc). Koniecznie upewnij się czy napięcie zasilające napęd silnikowy 

mieści się w zakresach podanych powyżej. W przeciwnym wypadku może dojść do jego awarii, przepalenia lub nawet poża-

ru. 

� Cykliczne i nieustanne powtarzanie operacji otwórz/zamknij przy zastosowaniu napędu silnikowego do zazbrajania mechani-

zmu nie powinno przekraczać liczby 15 cykli. Jeżeli takie nieustanne cykle otwórz/zamknij są nie do uniknięcia to po każdej 

serii obejmującej 15 cykli powinna nastąpić przerwa przynajmniej 20 minutowa. W przeciwnym wypadku może dojść do spa-

lenia się silnika zazbrajającego sprężyny. 

� Nie przysuwaj zbyt blisko rąk lub twarzy do szczelin wylotowych w komorach łukowych podczas pracy obciążonego wy-

łącznika mocy. W przeciwnym wypadku, gdy nastąpi zadziałanie wyłącznika mocy, narażasz się na ciężkie poparzenia na 

skutek działania gorących gazów łukowych wyrzucanych ze szczelin wylotowych w komorach łukowych. 

� Jeżeli nastąpi samoczynne wyłączenie wyłącznika mocy, należy usunąć przyczynę wyzwolenia zanim ponownie załączymy 

aparat. W przeciwnym razie może dojść nawet do wybuchu pożaru. 

� Jeżeli wyłącznik mocy posiada sworznie mocujące, to upewnij się czy są one odkręcone przed rozpoczęciem operacji wysu-

wania korpusu. W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia wyłącznika mocy. 

� Upewnij się, że kaseta wysuwna jest dobrze zamocowana za pomocą śrub montażowych zanim przystąpisz do wkładania lub 

wysuwania korpusu wyłącznika mocy. W przeciwnym wypadku próba przeprowadzenia operacji wkładania lub wysuwania 

może spowodować upadek korpusu wyłącznika mocy lub kasety wysuwnej i w rezultacie doprowadzić do uszkodzenia wy-

łącznika mocy lub obrażeń ciała. 

� Podczas cofania podpórek wysuwnych do wnętrza kasety wysuwnej upewnij się że popychasz je dotykając tylko ich zakoń-

czeń. Nie przytrzymuj trzpienia popychacza, odbojnika korpusu lub wałka odbojnika korpusu. Lekceważąc to zalecenie nara-

żamy nasze palce na uderzenie mogące spowodować poważne obrażenia. 

� Nigdy nie kręć na siłę korbą wysuwną w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, gdy korpus wyłącznika jest już w 

pozycji “CONN.” („POŁĄCZONY”). Takie postępowanie może być przyczyną awarii. 

� Jeżeli wyłącznik mocy posiada sworznie mocujące, to upewnij się czy są one dobrze dokręcone po obu stronach przed odda-

niem wyłącznika mocy do użytkowania. Obluzowane sworznie mocujące mogą powodować nieprawidłową pracę wyłącznika 

mocy, w szczególności gdy jest on instalowany w strefie narażonej na silne drgania. 

 

� Środki Ostrożności dotyczące Obchodzenia się z Zabezpie-
czeniem Nadprądowym (OCR) 

 OSTROŻNIE 
� Zmiany w nastawach zabezpieczenia nadprądowego (OCR-a) muszą być dokonywane tylko przez osoby do tego przygotowa-

ne. 

� Zastosuj mały śrubokręt o płaskim ostrzu z ograniczeniem momentu do 0,1 Nm albo postępuj z wyczuciem i nie przekraczaj 

siły 0,1 Nm podczas ustawiania pokręteł nastawczych (stopniowanych lub bezstopniowych). Nadmierny moment lub siła mo-

że być przyczyną awarii. 

 

� Środki Ostrożności dotyczące Konserwacji i Przeglądów 

 OSTROŻNIE 
� Konserwacja, dokonywanie przeglądów oraz wymiana podzespołów w wyłączniku mocy musi być dokonywana przez osoby 

do tego przygotowane. 

� Nie dotykaj części przewodzących prąd lub też innych elementów konstrukcyjnych w ich pobliżu natychmiast po zadziałaniu 

wyłącznika mocy. Utrzymujące się w nich ciepło może być przyczyną poparzeń. 

� Zanim rozpoczniesz jakiekolwiek prace przy wyłączniku mocy najpierw otwórz główny łącznik zasilania, lub aby osiągnąć to 

samo odizoluj go od wszystkich źródeł mocy/napięcia. W przeciwnym razie może to być przyczyną porażenia prądem elek-

trycznym. 

� Zwróć uwagę i nie dopuszczaj by na stykach głównych oraz sterowniczych zalegał kurz. Warstwa kurzu na powierzchni sty-

kowej może być przyczyną pożaru. 
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� Środki Ostrożności dotyczące Konserwacji i Przeglądów 
(kontynuacja) 

� Zanim przystąpisz do konserwacji, przeglądów lub wymiany podzespołów, upewnij się że sprężyny zamykające są rozbrojone 

oraz wyłącznik mocy jest otwarty. W przeciwnym razie nieumyślna operacja łączeniowa może doprowadzić do tego że me-

chanizm łączeniowy uderzy z dużą siłą w palce lub narzędzia powodując poważne obrażenia. 

� Pamiętaj o okresowym dokręcaniu z odpowiednim momentem śrub w zaciskach. Zaniedbanie tego zalecenia może być przy-

czyną pożaru. 

� Podczas szlifowania powierzchni stykowych zwróć uwagę aby nie dopuścić do wniknięcia zeszlifowanego pyłu do mechani-

zmu łączeniowego wyłącznika. Wytrzyj do czysta te powierzchnie po zeszlifowaniu. W przeciwnym razie może być to przy-

czyną awarii lub pożaru. 

� Nie przeprowadzaj testów wytrzymałości izolacji w warunkach innych niż zalecane. Takie postępowanie może być przyczyną 
awarii. 

� Zwróć uwagę, aby komory łukowe wróciły na swoje miejsce po ich wyjęciu. Zaniedbanie tego lub nieprawidłowy ich montaż 
może być przyczyną pożaru lub ciężkich poparzeń. 

� Podczas zazbrajania sprężyn zamykających lub przeprowadzania operacji łączeniowych na wyłączniku mocy z założonymi 

komorami łukowymi, ale gdy na czas prac konserwacyjnych lub przeglądowych zdjęta jest osłona czołowa oraz/lub osłony 

boczne, to wtedy nigdy nie dotykaj innych części poza tymi, które są wymagane do powyższych operacji (dźwignia napędo-

wa, przyciski ON/OFF, rdzeń ruchomy itp.). Lekceważąc to zalecenie narażamy palce lub narzędzia na uderzenie mogące 

spowodować poważne obrażenia. 

� Podczas wymiany wyposażenia pomocniczego należy zachować dużą ostrożność, tak aby nie uszkodzić ich obwodów ste-

rowniczych lub nie zerwać przewodów pomiędzy listwą pomocniczą a urządzeniami umieszczonymi w korpusie wyłącznika. 

Takie postępowanie może być przyczyną awarii. 

 

2. ODBIÓR I SKŁADOWANIE 
Przy obiorze twojego wyłącznika mocy sprawdź poniższe zalecenia. Jeżeli będziesz miał jakiekolwiek pytania lub problem prosimy 

o kontakt z nami zgodnie z informacją podaną na tylnej okładce tej instrukcji. 

� Sprawdź czy dostarczony wyłącznik mocy jest zgodny z zamówieniem oraz czy posiada wymagane akcesoria. 

� Sprawdź czy wyłącznik mocy nie uległ uszkodzeniu podczas transportu. 

 

2-1. Środki ostrożności dotyczące Transportu 

 NIEBEZPIECZEŃSTWO 
� Nigdy nie wchodź pod wyłącznik mocy, który został podniesiony lub zawieszony na podnośniku lub innych urządzeniach 

dźwigowych. Ciężar spadającego wyłącznika mocy może być przyczyną bardzo poważnych obrażeń ciała. 

 

2-1-1. Transportowanie wyłącznika mocy 
� Zanim przystąpisz do transportowania wyłącznika mocy, upewnij się że korpus wyłącznika jest w pozycji „CONN.” („POŁĄ-

CZONY”). Jeżeli wyłącznik mocy posiada sworznie mocujące, upewnij się że korpus wyłącznika jest zabezpieczony w kasecie 

wysuwnej za pomocą tych sworzni. 

� Przy podnoszeniu wyłącznika mocy zamocuj go używając zaczepów hakowych lub lin stalowych przewleczonych przez otwory 

transportowe. Zadbaj o to, aby styki pozycyjne, zaciski obwodów sterowniczych, styki pomocnicze, przegroda łukowa oraz osło-

na bloku zacisków sterowniczych pokazane na Fot. 1 nie zostały uszkodzone przez liny nośne. Podnoś wyłącznik mocy ostrożnie 

i łagodnie. Do transportu umieść wyłącznik mocy na palecie i przemieszczaj go powoli i ostrożnie. 

� Unikaj wstrząsów i drgań podczas transportowania wyłącznika mocy. 

� Podczas transportu nie układaj wyłącznika mocy w pozycji leżącej. 

� Podczas transportu wyłącznika mocy na dalekich dystansach w celu zabezpieczenia go od wstrząsów i drgań należy umieścić go 

w skrzyni oraz zabezpieczyć odpowiednio tę skrzynię drewnianymi belkami lub sznurami. 

� Jeżeli transportujemy wyłącznik mocy, który jest już zainstalowany w rozdzielnicy, powinno się zamocować korpus wyłącznika 

w kasecie wysuwnej za pomocą sworzni mocujących (opcjonalne). 

� Rozładowuj wyłącznik mocy na płaskiej, równej powierzchni. 
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      Widok od przodu    Widok od tyłu 

Fot. 1 Transportowanie wyłącznika mocy 

 

2-1-2. Transportowanie korpusu wyłącznika 
� Zastosuj opcjonalny podnośnik lub ucha transportowe do przenoszenia korpusu wyłącznika. 

� Podczas transportu korpusu wyłącznika na podnośniku, przejeżdżaj podnośnikiem z opuszczonymi możliwie jak najniżej widła-

mi nośnymi. 

� Chroń przed działaniem nadmiernych sił osłonę czołową oraz złącze obwodów sterowniczych pokazane na Fot. 2. W przeciw-

nym razie może dojść do ich zniekształcenia lub awarii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Widok od przodu    Widok od tyłu 

Fot. 2 Transport korpusu wyłącznika 

 

Korpus wyłącznika 

 

Sworznie mocujące 

Zaczepy hakowe 

Osłona bloku zacisków sterow. 

Otwory transportowe. (ø20mm) 

Przegroda łukowa 

Kaseta wysuwna 

Styki pozycyjne 

Zaciski obwodów sterown. 

Styki pomocnicze 

Złącze obwodów sterow. Ucho transportowe 

 

Osłona czołowa 
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2-1-3. Transportowanie kasety wysuwnej 
� Przy podnoszeniu kasety wysuwnej zamocuj ją używając zaczepów hakowych lub lin stalowych przewleczonych przez otwory 

transportowe albo przenieś ją w częściach (4 punkty) zaznaczonych strzałkami pokazanymi na Fot.3. Podczas przenoszenia kase-

ty wysuwnej chroń przed działaniem nadmiernych sił przegrodę łukową, ramię wysuwne, styki pozycyjne, styki pomocnicze, za-

ciski obwodów sterowniczych, osłonę bloku zacisków sterowniczych oraz złącze obwodów sterowniczych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Widok od przodu   Widok od tyłu 

Fot. 3 Transport kasety wysuwnej 

 

2-2. Środki ostrożności dotyczące Przechowywania 
Zdecydowanie zalecamy aby użytkowanie wyłącznika mocy rozpocząć po jego otrzymaniu tak szybko jak to możliwe. Jeżeli jednak 

zachodzi konieczność przechowywania wyłącznika mocy prosimy wziąć pod uwagę następujące wskazówki: 

� Wyłącznik mocy należy przechowywać w suchym zamkniętym pomieszczeniu, tak aby zapobiec zjawisku kondensacji pojawia-

jącemu się w wyniku nagłych zmian temperatury otoczenia. Kondensacja jest zjawiskiem niekorzystnie wpływającym na wła-

ściwości izolacyjne wyłącznika mocy. 

� Wyłącznik mocy należy przechowywać w miejscu czystym i wolnym od żrących gazów oraz kurzu. Szczególnie niekorzystnie 

działanie ma mieszanka wilgoci oraz pyłu cementowego, gdyż może ona przyczynić się do powstania ognisk korozji na metalo-

wych elementach wyłącznika mocy. 

� Umieść wyłącznik mocy na płaskiej, poziomej powierzchni w jego naturalnej pozycji (Nie wolno kłaść wyłącznika mocy). 

� Nie kładź wyłącznika mocy bezpośrednio na podłodze. Podczas przechowywania wyłączników mocy układaj je na regałach po-

jedynczo, nigdy nie ustawiaj ich jeden nad drugim! 

 

2-3. Środki ostrożności dotyczące Montażu 

 OSTROŻNIE 
� Prace elektryczne muszą być przeprowadzane przez osoby do tego przygotowane. 

� Nie umieszczaj wyłącznika mocy w takich strefach, które wystawione są na działanie wysokich temperatur, o wysokiej wil-

gotności, z zapylonym powietrzem, ze żrącymi gazami, z silnymi drganiami i wstrząsami lub z innymi niezwykłymi warun-

kami otoczenia. Zamontowanie wyłącznika mocy w takiej strefie może wywołać pożar lub awarię. 
� Zwróć uwagę i nie dopuszczaj by ciała obce (takie jak gruz, cement, kurz, piasek, żwir i opiłki żelazne) oraz olej lub woda 

deszczowa wniknęły do wyłącznika mocy. Takie substancje wewnątrz wyłącznika mocy mogą być przyczyną powstania poża-

ru lub awarii. 

� Zanim rozpoczniesz jakiekolwiek prace przy wyłączniku mocy najpierw otwórz główny łącznik zasilania lub aby osiągnąć to 

samo odizoluj go od wszystkich źródeł mocy/napięcia. W przeciwnym razie może to być przyczyną porażenia prądem elek-

trycznym. 

� Zamocuj mocno kasetę wysuwną na płaskiej, poziomej powierzchni za pomocą śrub montażowych. W przeciwnym wypadku 

próba przeprowadzenia operacji wysuwania może spowodować upadek korpusu wyłącznika mocy lub kasety wysuwnej i w 

rezultacie doprowadzić do uszkodzenia wyłącznika mocy lub obrażeń ciała. 

Zwróć uwagę aby podczas przykręcania kasety wysuwnej śrubami montażowymi nie zdeformować lub nie wygiąć specjal-

nych wypustów w tylnej ściance kasety wysuwnej. Zniekształcenie tych wypustów może być przyczyną awarii. 

Zaczepy hakowe 

Osłona bloku zacisków sterow. 

Otwory transportowe (ø20mm) 

Przegroda łukowa 

Ramię wysuwne 

Styki pozycyjne 

Zaciski obwodów sterowniczych 

Styki pomocnicze 

Złącze obwodów sterowniczych 



 

KRB-5258b_pl -9- 

2-3. Środki ostrożności dotyczące Montażu (kontynuacja) 
� Zamocuj mocno kasetę wysuwną na płaskiej, poziomej powierzchni za pomocą śrub montażowych. W przeciwnym wypadku 

próba przeprowadzenia operacji wysuwania może spowodować upadek korpusu wyłącznika mocy lub kasety wysuwnej i w 

rezultacie doprowadzić do uszkodzenia wyłącznika mocy lub obrażeń ciała. 

Zwróć uwagę, aby podczas przykręcania kasety wysuwnej śrubami montażowymi nie zdeformować lub nie wygiąć specjal-

nych wypustów w tylnej ściance kasety wysuwnej. Zniekształcenie tych wypustów może być przyczyną awarii. 

� Przyłączaj szyny lub inne przewody prądowe (włącznie z ich śrubami) do głównych przyłączy prądowych tyko w ob-

szarze do tego przewidzianym. W przeciwnym wypadku może być to przyczyną bardzo groźnego zwarcia elektryczne-
go. 

� Przy łączeniu szyn i przewodów do zacisków wyłącznika mocy śruby dokręcaj z momentami podanymi w tej instrukcji. W 

przeciwnym wypadku znacznie wzrasta ryzyko powstania pożaru. 

� Upewnij się, że do 4-biegunowych wyłączników mocy prawidłowo przyłączono oprócz 3-ech przewodów fazowych również 
4-ty przewód neutralny (po prawej stronie).W przeciwnym razie wyłącznik mocy nie zareaguje na przeciążenie powodując 

powstanie pożaru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 4 Wypusty na spodzie kasety wysuwnej 

 

� Nie instaluj wyłącznika mocy w takiej strefie, która może być narażona na bezpośrednie działanie światła słonecznego. 

� Upewnij się, że rama montażowa ma wystarczającą wytrzymałość aby unieść ciężar wyłącznika mocy (zobacz Tabelę 3 i Tabelę 

4). Rama montażowa musi być wolna od nadmiernych drgań. Dobierz odpowiednie wymiary konstrukcyjne aby uzyskać dosko-

nałą ochronę ramy montażowej przed zjawiskiem rezonansu. W przeciwnym wypadku operacje otwierania/zamykania wyłączni-

ka mocy mogą zakłócać pracę innych urządzeń w rozdzielnicy, albo drgania całej rozdzielnicy mogą wywołać awarię wyłącznika 

mocy. 

� Zastosuj następujące śruby o odpowiedniej długości w zaciskach obwodów głównych. 

W zacisku obwodów głównych są to śruby sześciokątne M10 wraz z kompletem na jedną śrubę składającym się z podkładek pła-

skich (2), podkładki sprężystej (1) oraz nakrętki. 

Moment dokręcania: 22,5 - 37,2 Nm. 

 

Tabela 1 Ilość wymaganych śrub w zaciskach obwodów głównych. 

Typ wyłącznika mocy AR208S, AR212S, AR216S AR220S, 
AR212H, AR216H, AR220H 

AR325S, AR332S 
AR316H, AR320H, AR325H, AR332H 

AR440S 

Liczba śrub w zaciskach 
obwodów głównych  
(3/4-biegunowych) Przyłącza pionowe 12/16 18/24 24/32 48/64 

Przyłącza 
poziome/od przodu* 12/16 18/24 - 

* Przyłącza od przodu są niedostępne w wersji wysokozwarciowej ARxxxH. 
 

� Zastosuj następującą śrubę w zacisku uziemiającym. Śruba musi mieć długość wystarczającą aby wkręcić ją na głębokość 4 - 9 

mm do nagwintowanego otworu M8 w zacisku uziemiającym. 

W zacisku uziemiającym jest to śruba imbusowa M8 (1) wraz z kompletem na jedną śrubę składającym się z podkładki płaskiej 

(1) i podkładki sprężystej (1). 

Moment dokręcania: 11,8 - 14,7 Nm.  

Sześciokątne śruby montażowe M12 (4) 

z podkładką sprężystą, podkładkami 

płaskimi (2) oraz nakrętką 
(nie wchodzą w skład kompletu). 

Moment dokręcania: 41 - 52 Nm. 

Profilowany wypust 

 

Otwór montażowy w 

kasecie wysuwnej 
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� Podłącz szyny (przewody) do zacisków obwodów głównych w dozwolonym obszarze przyłączeniowym pokazanym na Rysun-

kach 5 - 7. 

 ●Przyłącza pionowe, 3-biegunowe   ●Przyłącza pionowe, 4-biegunowe 

Widok prawostronny Widok od tyłu Widok prawostronny Widok od tyłu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ●Przyłącza pionowe, 3-biegunowe   ●Przyłącza pionowe, 4-biegunowe 

Widok prawostronny Widok od tyłu Widok prawostronny Widok od tyłu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ●Przyłącza od przodu, 3-biegunowe   ●Przyłącza od przodu, 4-biegunowe 

Widok prawostronny Widok od tyłu Widok prawostronny Widok od tyłu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 5 Obszar przyłączeniowy (włącznie ze śrubami) szynowy (AR208S, AR212S, AR216S, AR220S, AR212H, AR220H) 
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 ●Przyłącza pionowe, 3-biegunowe   ●Przyłącza pionowe, 4-biegunowe 

Widok prawostronny Widok od tyłu Widok prawostronny Widok od tyłu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ●Przyłącza poziome, 3-biegunowe   ●Przyłącza poziome, 4-biegunowe 

Widok prawostronny Widok od tyłu Widok prawostronny Widok od tyłu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ●Przyłącza od przodu, 3-biegunowe   ●Przyłącza od przodu, 4-biegunowe 

Widok prawostronny Widok od tyłu Widok prawostronny Widok od tyłu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 6 Obszar przyłączeniowy (włącznie ze śrubami) szynowy (AR325S, AR332S, AR316H, AR320H, AR325H, AR332H) 
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Wyłącznik mocy (ACB) 
Wspornik 

Szyna prądowa 

Wspornik 

Szyna prądowa 

Wyłącznik mocy (ACB) 

 ●Przyłącza pionowe, 3-biegunowe 

Widok prawostronny Widok od tyłu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ●Przyłącza pionowe, 4-biegunowe 

Widok prawostronny Widok od tyłu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 7 Obszar przyłączeniowy (włącznie ze śrubami) szynowy (AR440S) 

 

� Aby silnie podeprzeć przewodniki (szyny), wykonaj wspornik izolacyjny w odległości L, tak jak pokazuje to Rys.8 oraz Tabela 2. 

Taki wspornik skutecznie zapobiega sytuacji, w której przewodniki (szyny prądowe) oraz przyłącza obwodów głównych mogły-

by ulec deformacjom lub uszkodzeniom pod wpływem potężnych sił elektromagnetycznych spowodowanych przez dowolny 

prąd zakłóceniowy (zwarciowy). 

Tabela 2 Odległość L 

Prąd zwarciowy (kA) 30 50 65 80 100 

Odległość 
L (mm) 

Typ AR2 300 250 150 150 - 

Typ AR3, AR4 350 300 250 150 150 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 8 Montaż wspornika 
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� Następujące zasady postępowania ułatwią wykonanie przyłączenia przewodów do zacisków śrubowych nakładkowych wypro-

wadzających na wspólny panel styki pozycyjne, zakończenia obwodów sterowniczych oraz styki pomocnicze. 

(1) Wysuń korpus wyłącznika do pozycji umożliwiającej jego wyjęcie, a następnie wyjmij go używając do tego opcjonalnego pod-

nośnika lub płyty podnośnikowej. Odsyłamy też do rozdziałów 4-2-2 oraz 2-1-2. 

(2) Jeśli wyłącznik mocy wyposażony jest w osłonę bloku zacisków sterowniczych, należy poluzować obie śruby mocujące i zdjąć 

osłonę. 

(3) Odkręć i odłóż pokazane na Fot. 9 śruby mocujące blok zaciskowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 9 Śruby mocujące blok zaciskowy 

 

(4) Przechyl w dół blok zaciskowy w sposób pokazany na Fot. 10. Po przyłączeniu przewodów cofnij z powrotem blok zaciskowy w 

to samo miejsce i zamocuj go przy pomocy tych samych śrub mocujących. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 10 Blok zaciskowy w pozycji wychylonej 

 

� Podczas przeprowadzania jakichkolwiek prac w sąsiedztwie zainstalowanego już wyłącznika mocy należy zabezpieczyć wszyst-

kie wloty prowadzące do wnętrza wyłącznika mocy za pomocą odpowiednich osłon, tak aby zapobiec wniknięciu tam okrawków, 

opiłków metalu, ścinków przewodów lub innych ciał obcych.  

Śruby z łbem sześciokątnym (czerwone) 

M6 × 10 (4) mocujące blok zaciskowy, 

z podkładką sprężystą oraz z podkładką 
płaską. 
Moment dokręcania: 4,7 - 5,9 Nm. 

Styki pomocnicze 

 

 

 

 

Śruby mocujące osłonę 

Śruby zacisków od styków pomocniczych 

(Śruby zacisków sterowniczych) 

(Śruby zacisków od styków pozycyjnych) 

Śruby z łbem walcowym krzyżowym 

M4 × 8, z podkładką sprężystą i nakładką 
dwuprzewodową. 
Moment dokręcania: 1,3 - 1,7 Nm. 
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3. OGÓLNE INFORMACJE 
3-1. Typy i ogólna charakterystyka 

TemPower2 dostępny jest w odmianach (typach) pokazanych w Tabelach 3 oraz 4. 

Tabela 3 Odmiany standardowe 

Gabaryt prądowy (A) 800 1250 1600 2000 2500 3200 4000 

Typ AR208S AR212S AR216S AR220S AR325S AR332S AR440S 

Maksym. prąd znamionowy 
[In] (A) *1, *2 IEC, EN, AS 

800 1250 1600 2000 2500 3200 

4000 

JIS 3700 

Aplikacje morskie 4000 

Prąd znamionowy bieguna N (A) 800 1250 1600 2000 2500 3200 4000 

Liczba biegunów *3, *4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 

Znamionowe napięcie izolacji [Ui] (50/60Hz) *5 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Znamionowe napięcie pracy [Ue] (50/60Hz) *6 690 690 690 690 690 690 690 

Znamionowa zdolność wyłączeniowa / Zdolność złączeniowa [kA sym rms/kA szczytowa] 
IEC ,EN, AS [ICS = ICU] AC 690V *8 50/105 65/143 75/165 

AC 440V 65/143 *10 85/187 *10 100/220 

JIS 

AC 550V 50/105 65/143 75/165 

AC 460V 
65/143 85/195.5 100/230 

AC 220V 

NK *7 
AC 690V 50/115 65/153 75/179 

AC 450V 65/153 *10 85/201 *10 100/245 

Dla prądu stałego (DC) DC 600V *9 
40/40 

DC 250V 
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany 
[ICW] [kA rms] (1 sek.) 65 85 100 

Prąd rozłączeniowy (kA) 65 85 100 

Trwałość jako 
liczba cykli 
ON-OFF *11 

Mechaniczna 
Z konserwacją 30000 30000 30000 25000 20000 20000 15000 

Bez konserwacji 15000 15000 15000 12000 10000 10000 8000 

Elektryczna 
Bez kon-
serwacji 

AC 460V 12000 12000 12000 10000 7000 7000 3000 

AC 690V  10000 10000 10000 7000 5000 5000 2500 

Wersja instalacyjna Typ wysuwny lub stacjonarny 
Masa (kg) dla typu wysuwnego 73 86 73 86 76 90 79 94 105 125 105 125 139 176 

Wymiary zewnętrzne (mm) 
Typ 
stacjonarny 
*12 

a 360 445 360 445 360 445 360 445 466 586 466 586 - - 

b 460 - 

c 290 - 

d 75 - 

Typ 
wysuwny 
*13 

a 354 439 354 439 354 439 354 439 460 580 460 580 631 801 

b 460 460 

c 345 375 

d 40 53 

Warianty przyłączenia Strona zasilania Przyłącza pionowe, poziome lub od przodu Przył. pionowe 
Strona obciążenia Przyłącza pionowe, poziome lub od przodu Przył. pionowe 

Typ zacisków obwodów sterowniczych Zaciski śrubowe 
Sposób zazbrajania sprężyny Zazbrajanie ręczne lub silnikowe 
Zabezpieczenie nadprądowe (OCR) Bez zabezpieczenia (Non-Automatic) - rozłącznik, zabezpieczenia elektroniczne wyposażone w charakterystyki typu L dla 

zwykłych obwodów zasilających 
Wskaźniki zadziałania Wskaźnik grupowy 
Urządzenia wyzwalające Cewka spustowa 

od zabezpieczenia 
(MHT) Standardowe wyposażenie dla wyłącznika mocy posiadającego zabezpieczenie nadprądowe (OCR) 
Urządzenie wyzwa-
lania wzrostowego 
(SHT) Opcjonalne 
Urządzenie wyzwa-
lania podnapięcio-
wego (UVT) Opcjonalne 

Styki pomocnicze Ilość styków 4C (standardowo), 7C lub 10C; w wykonaniu na zwykłe obciążenia lub mikroobciążenia (wersja pozłacana) 
Typ zacisków Zaciski śrubowe 

Napięcie znamionowe Zakres zasilania AC100 - 120V, AC200 - 240V, DC100 - 125V, DC200 - 250V, DC24V lub DC48V 

*1: Temperatura otoczenia: 40°C (45°C dla aplikacji morskich) 
*2: Z przyłączami poziomymi dla AR208S - AR216S i przyłączami pionowymi dla AR220S - AR440S. 
*3: Dla aplikacji 2-biegunowych należy użyć dwóch skrajnych biegunów. 
*4: 4-biegunowe wyłączniki mocy nie nadają się do rozdziału mocy w systemach IT jeżeli zabezpieczenie nie obejmuje ich bieguna neutralnego (N). 
*5: Niejednolite wartości w zależności od przyjętych norm. AC1000V dotyczy wyłączników mocy zgodnych z IEC60947-2 oraz JIS C8201-2. 
*6: Niejednolite wartości w zależności od przyjętych norm. AC690V dotyczy wyłączników mocy zgodnych z IEC60947-2 oraz JIS C8201-2. 
*7: Dotyczy to 3-biegunowych wyłączników mocy. 
*8: Możliwość zastosowania przy rozdziale mocy w systemach IT należy skonsultować ze służbami technicznymi TRASAKI. 
*9: Wymaga zastosowania szeregowego układu połączeń wszystkich biegunów 3-biegunowego wyłącznika. 
*10: Dotyczy napięcia AC500V. 
*11: Przewidywana żywotność robocza oparta na badaniu trwałości. Żywotność robocza wyłącznika mocy zależy od warunków pracy i okoliczności środowiskowych. Odsyłamy 

również do rozdziału 6 „Konserwacja, przeglądy oraz wymiana podzespołów”. 
*12: Dotyczy zarówno przyłączy pionowych i poziomych. 
*13: Ta instrukcja obejmuje wyłączniki mocy w wersji wysuwnej. 
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Tabela 4 Odmiany wysokozwarciowe 

Gabaryt prądowy (A) 1250 1600 2000 1600 2000 2500 3200 

Typ AR212H AR216H AR220H AR316H AR320H AR325H AR332H 

Maks. prąd znamionowy 
[In] (A) *1, *2 IEC, EN, AS 

1250 1600 2000 1600 2000 2500 3200 JIS 
Aplikacje morskie 

Prąd znamionowy bieguna N (A) 1250 1600 2000 1600 2000 2500 3200 

Liczba biegunów *3, *4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 

Znamionowe napięcie izolacji [Ui] (50/60Hz) *5 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Znamionowe napięcie pracy [Ue] (50/60Hz) *6 690 690 690 690 690 690 690 

Znamionowa zdolność wyłączeniowa / Zdolność złączeniowa [kA sym rms/kA szczytowa] *7 
IEC ,EN, AS [ICS = ICU] AC 690V *9 55/121 85/187 

AC 440V 80/176 100/220 

JIS 

AC 550V 55/121 85/196 

AC 460V 
80/176 100/230 

AC 220V 

NK *8 
AC 690V 55/128 85/201 

AC 450V 80/186 100/233 

Dla prądu stałego (DC) DC 600V *10 
40/40 

DC 250V 
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany 
[ICW] [kA rms] (1 sek.) 80 100 

Prąd rozłączeniowy (kA) 65 85 

Trwałość jako 
liczba cykli 
ON-OFF *11 

Mechaniczna 
Z konserwacją 30000 30000 25000 30000 25000 20000 20000 

Bez konserwacji 15000 15000 12000 15000 12000 10000 10000 

Elektryczna 
Bez kon-
serwacji 

AC 460V 12000 12000 10000 12000 10000 7000 7000 

AC 690V  10000 10000 7000 10000 7000 5000 5000 

Wersja instalacyjna Typ wysuwny lub stacjonarny 
Masa (kg) dla typu wysuwnego 79 94 79 94 79 94 105 125 105 125 105 125 105 125 

Wymiary zewnętrzne (mm) 
Typ 
stacjonarny 
*2 

a 360 445 360 445 360 445 466 586 466 586 466 586 466 586 

b 460 

c 290 

d 75 

Typ 
wysuwny 
*12 

a 354 439 354 439 354 439 460 580 460 580 460 580 460 580 

b 460 

c 345 

d 40 

Warianty przyłączenia Strona zasilania Przyłącza pionowe (Przyłącza poziome można ustalić jako opcjonalne) 
Strona obciążenia Przyłącza pionowe (Przyłącza poziome można ustalić jako opcjonalne) 

Typ zacisków obwodów sterowniczych Zaciski śrubowe 
Sposób zazbrajania sprężyny Zazbrajanie ręczne lub silnikowe 
Zabezpieczenie nadprądowe (OCR) Bez zabezpieczenia (Non-Automatic) - rozłącznik, zabezpieczenia elektroniczne wyposażone w charakterystyki typu L dla 

zwykłych obwodów zasilających 
Wskaźniki zadziałania Wskaźnik grupowy 
Urządzenia wyzwalające Cewka spustowa 

od zabezpieczenia 
(MHT) Standardowe wyposażenie dla wyłącznika mocy posiadającego zabezpieczenie nadprądowe (OCR) 
Urządzenie wyzwa-
lania wzrostowego 
(SHT) Opcjonalne 
Urządzenie wyzwa-
lania podnapięcio-
wego (UVT) Opcjonalne 

Styki pomocnicze Ilość styków 4C (standardowo), 7C lob 10C; w wykonaniu na zwykłe obciążenia lub mikroobciążenia (wersja pozłacana) 
Typ zacisków Zaciski śrubowe 

Napięcie znamionowe Zakres zasilania AC100 - 120V, AC200 - 240V, DC100 - 125V, DC200 - 250V, DC24V lub DC48V 

*1: Temperatura otoczenia: 40°C (45°C dla aplikacji morskich). 
*2: Dotyczy tylko przyłączy pionowych. 
*3: Dla aplikacji 2-biegunowych należy użyć dwóch skrajnych biegunów. 
*4: 4-biegunowe wyłączniki mocy nie nadają się do rozdziału mocy w systemach IT jeżeli zabezpieczenie nie obejmuje ich bieguna neutralnego (N). 
*5: Niejednolite wartości w zależności od przyjętych norm. AC1000V dotyczy wyłączników mocy zgodnych z IEC60947-2 oraz JIS C8201-2. 
*6: Niejednolite wartości w zależności od przyjętych norm. AC690V dotyczy wyłączników mocy zgodnych z IEC60947-2 oraz JIS C8201-2. 
*7: Ustawienie funkcji wyzwalania bezzwłocznego na negację (NON) zmniejsza znamionową zdolność wyłączeniową do wartości prądu rozłączeniowego. 
*8: Dotyczy to 3-biegunowych wyłączników mocy. 
*9: Możliwość zastosowania przy rozdziale mocy w systemach IT należy skonsultować ze służbami technicznymi TERASAKI. 
*10: Wymaga zastosowania szeregowego układu połączeń wszystkich biegunów 3-biegunowego wyłącznika. 
*11: Przewidywana żywotność robocza oparta na badaniu trwałości. Żywotność robocza wyłącznika mocy zależy od warunków pracy i okoliczności środowiskowych. Odsyłamy 

również do rozdziału 6 „Konserwacja, przeglądy oraz wymiana podzespołów”. 
*12: Ta instrukcja obejmuje wyłączniki mocy w wersji wysuwnej. 
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Użytkuj wyłącznik mocy w warunkach środowiskowych określonych w Tabeli 5. 

Tabela 5 Środowiskowe warunki użytkowania 
Środowisko 
normalne 
(Standardowo 
wykonane 
wyłączniki mocy) Wysokość nad poziom morza 2000 m maks. 

Temperatura otoczenia -5°C do +45°C 
Wilgotność 45 do 85% względna maks. 
Drgania 0,7G maks. 
Udar 200 m/s2 (20G) maks. 
Atmosfera Bez nadmiernych ilości pary wodnej, bez mgieł olejowych, bez kurzu oraz żrących gazów. 

Brak gwałtownych zmian temperatury oraz zjawiska kondensacji. 
Amoniak (NH3): 0,5 ppm maks, Siarkowodór (H2S) / dwutlenek siarki (SO2) / chlorowodór (HCl): 0,1 ppm maks., 
Chlor (Cl2): 0,05 ppm maks. 

Środowisko 
specjalne 
(Opcjonalne) Zestaw modyfikujący dla 

klimatu tropikalnego Różniący się od standardowych wyłączników mocy tym, że temperatura otoczenia to: +60°C maks. oraz wilgotność: 
95% względna maks. (brak kondensacji) 

Zestaw modyfikujący dla 
klimatu zimnego Różniący się od standardowych wyłączników mocy tym, że temperatura otoczenia to: -25°C min. dla użytkowania oraz 

-40°C min. dla przechowywania (brak kondensacji) 
Zestaw antykorozyjny Różniący się od standardowych wyłączników mocy tym, że: NH3: 50 ppm maks, H2S: 10 ppm maks., SO2/HCl: 5 ppm 

maks., oraz Cl2 : 1 ppm maks. 
 

Tabela 6 pokazuje wartości wytrzymywanego napięcia izolacji oraz rezystancję izolacji dla wyłącznika mocy. 

 OSTROŻNIE 
� Nie przeprowadzaj testów wytrzymałości izolacji/rezystancji izolacji w warunkach innych niż zalecane. Takie postępowanie 

może być przyczyną awarii. 

 

Tabela 6 Napięcie wytrzymywane izolacji oraz rezystancja izolacji 
Obwód Napięcie wytrzymywane izolacji (50/60Hz) 

Napięcie udarowe 
wytrzymywane 

Uimp 

Rezystancja 
izolacji 

(DC500V - 
miernik Megger) 

Obwód główny Między biegunami oraz zespołem przyłączy 
a uziemieniem 

AC3500V 1 minuta 12kV 300MΩ 

Obwód 
sterowniczy 

Styki 
pomocnicze 

Do ogólnych zasilań Między zespołem zacisków a uziemieniem AC2500V 1 minuta 6kV 100MΩ 

Do mikroobciążeń Między zespołem zacisków a uziemieniem AC2000V 1 minuta 4kV 100MΩ 

Styki pozycyjne Między zespołem zacisków a uziemieniem AC2000V 1 minuta 4kV 100MΩ 

Zabezpieczenie nadprądowe Między zespołem zacisków a uziemieniem AC2000V 1 minuta 4kV 100MΩ 

Urządzenie wyzwalania 
podnapięciowego, Urządzenie 
wyzwalania od mocy zwrotnej 

Między zespołem zacisków a uziemieniem AC2500V 1 minuta 6kV 100MΩ 

Pozostałe akcesoria Między zespołem zacisków a uziemieniem AC2000V 1 minuta 4kV 100MΩ 
Powyższe wartości odnoszą się do fabrycznie nowych wyłączników mocy. Zaciski urządzeń w obrębie wyłącznika mocy nie zostały uwzględnione. Jeśli to konieczne wykonaj pomia-
ry rezystancji izolacji przy pomocy miernika Megger DC500V. 

 

Tabela 7 pokazuje rezystancję przejścia oraz straty mocy wyłączników mocy. 

Tabela 7 Rezystancja przejścia oraz straty mocy 
Typ AR208S AR212S AR216S AR220S AR325S AR332S AR440S 

Gabaryt prądowy (A) 800 1250 1600 2000 2500 3200 4000 

Rezystancja przejścia DC (mΩ) /na 1-biegun/ 0,033 0,033 0,028 0,024 0,014 0,014 0,014 

Straty mocy AC (W) /na 3-bieguny/ 200 350 350 490 600 780 1060 

Typ AR212H AR216H AR220H AR316H AR320H AR325H AR332H 

Gabaryt prądowy (A) 1250 1600 2000 1600 2000 2500 3200 

Rezystancja przejścia DC (mΩ) /na 1-biegun/ 0,024 0,024 0,024 0,014 0,014 0,014 0,014 

Straty mocy AC (W) /na 3-bieguny/ 260 350 490 310 430 600 780 
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Tabela 8 pokazuje dopuszczalne wartości prądów dla określonego wyłącznika mocy. Wartości tych prądów różnią się i są zależne od 
zmian temperatury otoczenia. 

Tabela 8 Zależność dopuszczalnych prądów od temperatury otoczenia. 
Typ AR208S AR212S AR216S AR220S AR325S AR332S AR440S 

Norma 

Rozmiar szyn prądowych 
(g - grubość) 

Temperatura 
otoczenia (°C) 

2 × 50 × 5g 2 × 80 × 5g 2 × 100 × 5g 3 × 100 × 5g 2 × 100 × 10g 3 × 100 × 10g 4 × 150 × 6g 

IEC60947-2 
EN60947-2 
AS3947-2 
JIS C8201-2 

40 (normalna temperatura otoczenia) 800 1250 1600 2000 2500 3200 4000 

45 800 1250 1600 2000 2500 3200 4000 

50 800 1250 1600 2000 2500 3200 4000 

55 800 1200 1540 1820 2500 2990 3940 

60 800 1150 1460 1740 2400 2850 3760 

NEMA,SG-3 
ANSI C37.13 

40 (normalna temperatura otoczenia) 800 1250 1540 2000 2500 3200 3700 

45 800 1190 1470 1960 2500 3010 3580 

50 800 1130 1390 1860 2440 2860 3470 

55 790 1070 1310 1750 2300 2690 3350 

60 740 1000 1230 1640 2150 2520 3140 

JIS C8372 

40 (normalna temperatura otoczenia) 800 1250 1600 2000 2500 3200 3700 

45 800 1250 1600 1900 2500 2900 3580 

50 800 1190 1540 1820 2500 2800 3470 

55 800 1130 1460 1740 2400 2710 3350 

60 800 1080 1390 1650 2280 2610 3230 

JEC-160 

40 (normalna temperatura otoczenia) 800 1100 1460 1740 2370 2610 3230 

45 800 1060 1400 1680 2280 2510 3100 

50 800 1010 1340 1600 2180 2400 2970 

55 770 960 1280 1530 2080 2290 2830 

60 730 920 1220 1450 1970 2170 2690 

Typ AR212H AR216H AR220H AR316H AR320H AR325H AR332H 

Norma 

Rozmiar szyn prądowych 
(g - grubość) 

Temperatura 
otoczenia (°C) 

2 × 80 × 5g 2 × 100 × 5g 3 × 100 × 5g 2 × 100 × 5g 3 × 100 × 5g 2 × 100 × 10g 3 × 100 × 10g 

IEC60947-2 
EN60947-2 
AS3947-2 
JIS C8201-2 

40 (normalna temperatura otoczenia) 1250 1600 2000 1600 2000 2500 3200 

45 1250 1600 2000 1600 2000 2500 3200 

50 1250 1600 2000 1600 2000 2500 3200 

55 1250 1600 1820 1600 2000 2500 2990 

60 1250 1550 1740 1600 2000 2400 2850 

NEMA,SG-3 
ANSI C37.13 

40 (normalna temperatura otoczenia) 1250 1600 2000 1600 2000 2500 3200 

45 1250 1600 1960 1600 2000 2500 3010 

50 1250 1600 1860 1600 2000 2440 2860 

55 1250 1510 1750 1600 1950 2300 2690 

60 1240 1420 1640 1550 1830 2150 2520 

JIS C8372 

40 (normalna temperatura otoczenia) 1250 1600 2000 1600 2000 2500 3200 

45 1250 1600 1900 1600 2000 2500 2900 

50 1250 1600 1820 1600 2000 2500 2800 

55 1250 1550 1740 1600 2000 2400 2710 

60 1250 1480 1650 1600 1900 2280 2610 

JEC-160 

40 (normalna temperatura otoczenia) 1250 1500 1740 1600 2000 2370 2610 

45 1250 1440 1680 1600 2000 2280 2510 

50 1250 1380 1600 1600 2000 2180 2400 

55 1250 1310 1530 1600 1920 2080 2290 

60 1230 1250 1450 1600 1820 1970 2170 

Uwagi: Dla typów AR208S, AR212S oraz AR216S, przyjęto, że przyłącza ich obwodów głównych są w wersji poziomej zarówno po stronie zasilania jak i obciążenia. Dla pozostałych 

typów przyjęto, że przyłącza ich obwodów głównych są w wersji pionowej zarówno po stronie zasilania jak i obciążenia. Powyższe wartości mogą zmieniać się też w zależno-

ści od konfiguracji konkretnej rozdzielnicy. 
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3-2. Podzespoły i ich funkcje 
Fot. 11 daje ogólny pogląd na budowę wyłącznika mocy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◯,1 Wyłącznik mocy (wersja wysuwna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◯,2 Kaseta wysuwna (widok od przodu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kaseta wysuwna (widok od tyłu)   ◯,3 Korpus wyłącznika (widok od tyłu) 

Fot. 11 Widok ogólny i przegląd podzespołów 

 

Przycisk OFF ◯,4 

Osłona przycisków ON-OFF ◯,15 

Zapadka blokująca w OFF ◯,14 ◯,5 Przycisk ON ◯,15 Osłona przycisków ON-OFF 

◯,6 Wskaźnik ON-OFF ◯,7 Wskaźnik zazbrojenia 

 ◯,8 Dźwignia napędowa 

Styki pozycyjne ◯,37 

Zaciski obwodów 

sterowniczych ◯,38 

Złącze obwodów 

sterowniczych ◯,25 

Złącze (wtyk) toru głównego ◯,24 

Sworzeń mocujący 

korpus (czerwony) ◯,30 

Podpórka wysuwna ◯,31 

Zakończenie 

podpórki wysuwnej ◯,32 

Wypust ◯,50 

Tabliczka oznaczeniowa ◯,22 

Zabezpieczenie 

nadprądowe (OCR) ◯,18 

Osłona na OCR ◯,17 

Osłona czołowa ◯,19 

Licznik cykli ON-OFF ◯,16 

◯,20 Tabliczka znamionowa ◯,9 Wskaźnik położenia 

 ◯,51 Korba wysuwna 

Blokada położenia korpusu ◯,13 

Przycisk resetujący ◯,12 

Otwór do wprowadzenia 

korby wysuwnej ◯,11 ◯,39 Osłona bloku 

zacisków sterowniczych ◯,49 Otwór transportowy  

(ø 20mm) ◯,40 Śruba mocująca osłonę ◯,41 Styki pomocnicze ◯,42 Blok zacisków sterow. 

 ◯,34 Odbojnik korpusu ◯,33 Trzpień popychacza ◯,35 Wałek odbojnika korpusu ◯,36 Rygiel podpórki 

Przegroda łukowa ◯,46 
 

Szczelina gazo- 

wydmuchowa  ◯,45 
 

Przyłącze obwodu 

głównego  ◯,48 
 

Ramię wysuwne 

wyłącznika  ◯,47 
 

Otwór gwintowany 

uziemienia M8  ◯,44 

Komory 

łukowe ◯,26 
 

Przetwornik 

prądu ◯,27 
 

Złącze 

(klaster) 

obwodu 

głównego ◯,24 

◯,25 Złącze obwodu 

sterowniczego 

 ◯,28 Wieko formy 

 ◯,29 Spód formy 

 ◯,22 Tabliczka 

oznaczeniowa 

 ◯,10 Zaczep 

 ◯,23 Rolka korpusu 
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 ◯,1 Wyłącznik mocy  Składa się z korpusu wyłącznika ◯,3 oraz kasety wysuwnej ◯,2. ◯,2 Kaseta wysuwna  
Dostarczana z przyłączami obwodu głównego ◯,48, zaciskami obwodów sterowniczych ◯,38, stykami pomocniczymi ◯,41, oraz stykami pozycyjnymi ◯,37. ◯,3 Korpus wyłącznika  
Zawiera mechanizm łączeniowy ON-OFF, cewkę zamykającą, urządzenie wyzwalające 

oraz zabezpieczenie nadprądowe ◯,19. ◯,4 Przycisk OFF  Naciśnięcie powoduje otwarcie wyłącznika mocy. ◯,5 Przycisk ON  Naciśnięcie powoduje zamknięcie wyłącznika mocy. ◯,6 Wskaźnik ON-OFF  Pokazuje “OFF” gdy wyłącznik mocy jest otwarty oraz “ON” gdy jest on zamknięty. ◯,7 Wskaźnik zazbrojenia  
Pokazuje “CHARGED” (“ZAZROJONY”) gdy sprężyny zamykające są naprężone oraz 

“DISCHARGED” (“ROZBROJONY”) gdy są rozprężone. ◯,8 Dźwignia napędowa  Przesuwając dźwignię wahadłowo do góry i na dół naprężymy sprężyny zamykające. ◯,9 Wskaźnik położenia  
Pokazuje aktualne położenie korpusu wyłącznika w kasecie: CONN. (POŁĄCZONY), 

TEST, lub ISOLATED (ODIZOLOWANY). ◯,10 Zaczep (opcja)  Służy do przymocowania korpusu wyłącznika do kasety wysuwnej (opcja). ◯,11 
Otwór do wprowadzenia 

korby wysuwnej 
 

Wprowadź korbę wysuwną do otworu i kręcąc nią przemieszczaj korpus wyłącznika w 

kasecie do wymaganego położenia. ◯,12 Przycisk resetujący  
Naciśnięcie powoduje odryglowanie korpusu wyłącznika z pozycji TEST i umożliwia dal-

sze jego przemieszczanie w inne położenia. ◯,13 
Blokada położenia 

korpusu 
 

Jest przystosowana do założenia do trzech kłódek i pozwala zablokować korpus wyłącznika w 

jednej z trzech pozycji CONN. (POŁĄCZONY), TEST, lub ISOLATED (ODIZOLOWANY). 

(Kłódek brak w komplecie. Zastosuj kłódki z pałąkiem o średnicy ø 6 mm.) ◯,14 
Zapadka blokująca 

w OFF 
 

Podniesienie tej zapadki umieszczonej pod osłoną przycisku OFF blokuje wyłącznik mocy 

w pozycji otwarty (OFF) i utrzymuje go w tym stanie aż do momentu zdjęcia blokady. Blo-

kadę zakładamy na osłonę przycisków ON-OFF ◯,15. ◯,15 
Osłona przycisków 

ON-OFF 
 

Daje ochronę przed nieumyślnym naciskaniem na przyciski ON-OFF włącznie z uniemożliwie-

niem takiego działania przez założenie blokady na kłódkę. (Kłódek brak w komplecie. Zastosuj 

kłódki z pałąkiem o średnicy ø 6 mm). Można założyć do trzech takich kłódek. ◯,16 
Licznik cykli 

ON-OFF (opcja) 
 

Informuje o ilości cykli łączeniowych ON-OFF. Jako jeden cykl zlicza ciąg operacji od 

stanu zamknięcia do stanu otwarcia. ◯,17 Osłona na OCR  
Zablokowanie tej osłony na kłódkę zapobiega nieuprawnionym zmianom nastaw zabezpieczenia 

nadprądowego ◯,18. (Kłódek brak w komplecie. Zastosuj kłódki z pałąkiem o średnicy ø 6 mm) ◯,18 
Zabezpieczenie 

nadprądowe (OCR) 
 

To urządzenie zabezpieczające zasilane jest z przekładników prądowych założonych na torach 

głównych wyłącznika mocy. Gdy przetworniki prądowe wykryją przetężenie w obwodach 

głównych to OCR zwalnia cewkę spustową (MHT), a ta otwiera wyłącznik mocy. ◯,19 Osłona czołowa  Tworzywowa osłona przedniej ścianki korpusu wyłącznika. ◯,20 Tabliczka znamionowa  Informuje o typie, właściwych normach oraz o wytrzymałości zwarciowej wyłącznika mocy. ◯,22 Tabliczka oznaczeniowa  Informuje o ilości biegunów, rodzaju napędu, akcesoriach i numerze seryjnym wyłącznika mocy. ◯,23 Rolka korpusu  Pozwala aby korpus wyłącznika ◯,3 przemieszczał się po podpórce wysuwnej ◯,31. ◯,24 Złącze toru głównego  Zamyka się, gdy korpus wyłącznika znajdzie się w położeniu CONN. (POŁĄCZONY). ◯,25 
Złącze obwodów 

sterowniczych 
 

Zamyka się, gdy korpus wyłącznika znajduje się w położeniach CONN. (POŁĄCZONY) 

lub TEST. ◯,26 Komora łukowa  
Gasi łuk elektryczny powstający podczas wyłączania zwarcia. Na każdy z biegunów przy-

padają po dwie komory łukowe (górna i dolna). Zobacz 6-2-2. "Komory łukowe". ◯,27 Przetwornik prądowy  
Przetwarza prąd płynący w torze głównym na sygnał napięciowy proporcjonalny do warto-

ści tego prądu i przesyła go do zabezpieczenia nadprądowego (cewka Rogowskiego) ◯,18. ◯,28 Wieko formy  Tworzywowa skorupa z przedniej części korpusu wyłącznika. ◯,29 Spód formy  Tworzywowa skorupa z tylnej części korpusu wyłącznika. ◯,30 
Sworzeń mocujący 

korpus (czerwony) 

(opcja) 

 

Umożliwia zablokowanie korpusu wyłącznika w kasecie w położeniu CONN. (POŁĄ-

CZONY) i jego stabilną pracę nawet wówczas, gdy wyłącznik mocy narażony jest na silne 

drgania. ◯,31 Podpórka wysuwna  Do podparcia korpusu wyłącznika przy wkładaniu i wyjmowaniu go z kasety wysuwnej. ◯,32 
Zakończenie 

podpórki wysuwnej 
 Odsyłamy do rozdziału 1 “Środki ostrożności dotyczące Obsługi”. ◯,33 Trzpień popychacza  Odsyłamy do rozdziału 1 “Środki ostrożności dotyczące Obsługi”. ◯,34 Odbojnik korpusu  Zapobiega przed upadkiem korpusu wyłącznika, gdy porusza się on na podpórce wysuwnej. ◯,35 Wałek odbojnika korp.  Odsyłamy do rozdziału 1 “Środki ostrożności dotyczące Obsługi”. ◯,36 Rygiel podpórki (czerw.)  Blokuje on podpórkę wysuwną w dwóch stanach: schowana w kasecie lub z niej wysunięta ◯,37 

Styki pozycyjne 

(opcja) 
 

Wskazują aktualne położenie korpusu wyłącznika: CONN. (POŁĄCZ.), TEST, ISOLATED 

(ODIZOL.) lub INSERTED (WŁOŻONY). Styki pozycyjne występują w dwóch warian-

tach 2C lub 4C. Przyłącza do styków pozycyjnych to zaciski śrubowe M4. 
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Fot. 12 Zaciski obwodów sterowniczych 

 ◯,38 
Zaciski obwodów 

sterowniczych 
 

Pozwalają na przyłączenie zewnętrz. przewodów sterow. do obwodów sterow. Przyłączenie 

przewodów odbywa się na zaciskach śrubowych M4. Fot. 12 pokazuje zaciski obwodów sterow. ◯,39 
Osłona bloku zacisków 

sterowniczych (opcja) 
 

Chroni przed uszkodzeniem zaciski styków pozycyjnych, obwodów sterowniczych oraz 

styków pomocniczych. ◯,40 Śruby mocujące osłonę  Umocowują osłonę bloku zacisków sterowniczych. ◯,41 Styki pomocnicze  

Wskazują stan wyłącznika mocy (ON/ZAŁ. lub OFF/WYŁ.). Styki pomocnicze dostępne są 
w układzie 4C (standard), lub w układach 7C i 10C (opcja). Przyłączenie przewodów odby-

wa się na zaciskach śrubowych M4. ◯,42 Blok zaciskowy  
Zawiera zaciski styków pozycyjnych ◯,36, zaciski obwodów sterowniczych ◯,37, oraz 

zaciski styków pomocniczych ◯,38. ◯,44 
Gwintowany otwór M8 

zacisku uziemiającego 
 Umożliwia przyłączenie zacisku uziemiającego. ◯,45 

Szczelina 

gazowydmuchowa 
 

Pozwala, aby w momencie wyłączania zwarcia gazy uchodzące z komór łukowych ◯,25 

wyłącznika mocy rozprężały się w kierunku poziomym. ◯,46 Przegroda łukowa  
Zapobiega, aby w momencie wyłączania zwarcia strumień gazów z komór łukowych ◯,25 

rozprężając się nie wystrzelił w górę ponad wyłącznikiem mocy. ◯,47 
Ramię wysuwne 

wyłącznika 
 

Jest to ramię dźwigni związanej z mechanizmem wysuwnym, która przy wsuwaniu korpusu 

do kasety lekko wychyla się z tej kasety osiągając największe wychylenie w momencie gdy 

korpus znajdzie się w pozycji CONN. (POŁĄCZONY). ◯,48 
Przyłącza torów 

głównych 
 

Pozwalają na przyłączenie zewnętrznych szyn prądowych. Przyłącza te dostępne są w 

trzech odmianach jak to jest pokazane na Fot. 13. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Przyłącza pionowe   Przyłącza poziome    Przyłącza od przodu 

Fot. 13 Przyłącza obwodów głównych 

 ◯,49 
Otwór transportowy 

(ø20mm) 
 

Pozwala na podnoszenie wyłącznika mocy za pomocą zaczepów hakowych lub przewle-

czonych lin nośnych. ◯,50 Wypust profilowany  Odsyłamy do rozdziału 2-3. “Środki ostrożności dotyczące Montażu”. ◯,51 
Korba wysuwna 

(przenośna) 
 Służy do wsuwania/wysuwania korpusu wyłącznika do/z kasety. 
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3-3. Obwody i ich właściwości 
Rys. 14 pokazuje schemat obwodu wyłącznika mocy, a Tabela 9 i Rys. 15 pokazują funkcje każdego z zacisków oraz znaczenie każ-

dego z symboli umieszczonych na schemacie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 14-1 Obwody wyłącznika 1 

 

Tabela 9-1 Funkcje zacisków i symbole w obwodzie 1 (Dla AC 50 i 60Hz. Dla DC    i    oznacza biegunowość) 

Nr zacisku Funkcja □,02  , □,22   AC100 - 120V, AC200 - 240V, DC100 - 125V, DC200 - 250V, DC24V lub DC48V 
(Należy określić w zamówieniu) Zaciski wejściowe zasilania □,03, □,12 Łącznik ON Zaciski łącznika roboczego □,05, □,15 Wskaźnik grupowy (od zadziałania zabezpieczeń) 

Zaciski styków wyjściowych od 
wskaźników roboczych □,05, □,17 Wskaźnik wyzwolenia (brak gotowości do załączenia) □,05, □,27 Wskaźnik zazbrojenia sprężyny □,10, □,20 AC100V, AC110V, AC120V, AC200V, AC220V, AC240V, DC24V, DC48V, DC100V, 

DC110V, DC125V, DC200V lub DC220V (Należy określić w zamówieniu) 

Zaciski wejściowe 
zasilające urządzenie 

wyzwalania wzrostowego □,08, □,09, □,18, □,28 Jednostka AC100V, AC200V lub AC400V (Należy określić w zamówieniu) 
Przyłącz jednostkę do zasilania przez zacisków o właściwym numerze. 

Zaciski wejściowe zasilające 
urządzenie wyzwalania 

podnapięciowego  

Nr zacisku Jednostka AC100V Jednostka AC200V Jednostka AC400V 

 
□,08, □,09 AC100V AC200V AC380V □,18, □,09 AC110V AC220V AC415V □,28, □,09 AC120V AC240V AC440V 

 □,24, □,30 Łącznik OFF (z pominięciem zwłoki czasowej) Wyzwolenie podnapięciowe □,19, □,29 Biegunowość: □,19 -   , □,29 -     
Zaciski przyłączeniowe PP 

w biegunie N 3  □,01□,04□,06□,07□,11□,13□,14□,16□,21□,23□,25□,26 — (Zarezerwowane)  
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Rys. 14-2 Obwody wyłącznika 2 

 

Tabela 9-2 Funkcje zacisków i symbole w obwodzie 2 

Symbol Znaczenie Symbol Znaczenie 

S1 - S4 Przetworniki prądowe (cewki Rogowskiego)     5 LRC Cewka zamykająca (latch release coil) 

CT1 - CT3  Przekładniki prądowe zasilające     6 SHT Urządzenie wyzwalania wzrostowego 

MHT Cewka spustowa (magnet hold trigger) UVT Urządzenie wyzwalania podnapięciowego 

M Sinik zazbrajający sprężynę  Złącze obwodów głównych/sterowniczych 

Ry  Przekaźnik sterujący  Złącze ręczne 

SW1 Styk odcinający silnik “OFF” po zazbrojeniu sprężyny  Oprzewodowanie użytkownika 

SW2 Styk od przekaźnika sterującego  Przekaźnik lub dioda LED 
 1: Dla 4-biegunowych wyłączników mocy. 
 2: Dla 4-biegunowych wyłączników mocy wyposażonych w zabezpieczony biegun neutralny N oraz/lub w funkcję zabezpieczenia ziemnozwarciowego. 
 3: Stosowany dla 3-biegunowych wyłączników mocy z zabezpieczeniem ziemnozwarciowym instalowanych w sieci 3-fazowej, 4-przewodowej. 
 4: Nie łącz ze sobą szeregowo łącznika ON ze stykiem pomocniczym rozwiernym. Postępując tak możemy wywołać zjawisko pompowania na zwarcie. 
 5: Przekładnia : Znamionowy prąd pierwotny przetwornika ICT (A)/150 mV 
 6: Dostarczają zasilanie do zabezpieczenia nadprądowego. 

 

 1  1  1 

              3-cia cyfra: Rodzaj styku      1: Wspólny, 2: Styk rozwierny, 4: Styk zwierny 

              2-ga cyfra: Typ styku        1: Styk pomocniczy, 2: Styk pozyc. (CONN.), 3: Styk pozyc. (TEST), 

                               4: Styk pozyc. (ISOLATED), 5: Styk pozyc. (INSERTED) 

              1-sza cyfra: Kolejny nr styku    1 - 0: Oznaczenie ilości styków pozycyjnych i pomocniczych, 

                               A – C: Oznaczenie ilości styków pomocniczych do mikroobciążeń 

Rys. 15 Oznaczenia zacisków i funkcji dla styków pomocniczych i pozycyjnych 
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Rys. 16 obrazuje układ zacisków zabudowanych na wyłączniku mocy 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Rys. 16 Układ zacisków 

 

Tabela 10 - 15 pokazuje zakresy robocze obwodów zasilających i ich parametry, dla urządzenia wyzwalania wzrostowego (SHT), dla 

urządzenia wyzwalania podnapięciowego (UVT), dla styków pomocniczych, styków pozycyjnych, styków wskaźników operacyj-

nych oraz dla przekładników prądowych w biegunie N. 

Tabela 10 Znamionowe parametry robocze zasilania 

Napięcie znamionowe 
(V) 

Dopuszczalny 
zakres napięć 

zazbrajania/zamykania 
(V) 

Parametry robocze zasilania 

Szczytowy prąd 
rozruchu silnika 

(A) 

Prąd ustalony silnika 
(A) 

Szczytowy prąd 
załączania 

(A) 

 

Rezystancja cewki 
zamykającej 

(Latch release coil - LRC) 
(Ω)  

AC100 85 - 110 7 1,1 0,48 180-230 

AC110 94 - 121 7 1,1 0,39 220-280 

AC120 102 - 132 7 1,1 0,37 260-330 

AC200 170 - 220 4 0,7 0,24 750-920 

AC220 187 - 242 4 0,7 0,19 910-1120 

AC240 204 - 264 4 0,7 0,18 1060-1300 

DC24 20 - 26 14 4 1,65 13-16 

DC48 41 - 53 10 1,6 0,86 49-61 

DC100 85 - 110 6 0,8 0,39 220-280 

DC110 94 - 121 6 0,8 0,37 260-330 

DC125 106 - 138 6 0,8 0,31 350-440 

DC200 170 - 220 4 0,5 0,19 910-1120 

DC220 187 - 242 4 0,5 0,18 1060-1300 

 Temperatura otoczenia: 20°C 

 

Tabela 11 Znamionowe parametry urządzenia wyzwalania wzrostowego (shunt trip - SHT) 

Napięcie 
znamionowe (V) 

Dopuszczalny 
zakres napięć (V) 

Szczytowy prąd 
nasycenia (A) 

Prąd ustalony 
(A) 

 

Rezystancja cewki 
(Ω)  

Maks. czas 
rozdzielenia styków 

głównych (ms) 

AC100 70 - 110 0,48 0,32 180-230 

40 

AC110 77 - 121 0,39 0,26 220-280 

AC120 84 - 132 0,37 0,24 260-330 

AC200 140 - 220 0,24 0,16 750-920 

AC220 154 - 242 0,19 0,13 910-1120 

AC240 168 - 264 0,18 0,12 1060-1300 

DC24 16,8 - 26,4 1,65 1,1 13-16 

DC48 33,6 - 5,28 0,86 0,57 49-61 

DC100 70 - 110 0,39 0,26 220-280 

DC110 77 - 121 0,37 0,25 260-330 

DC125 87,5 - 137,5 0,31 0,21 350-440 

DC200 140 - 220 0,19 0,13 910-1120 

DC220 154 - 242 0,18 0,12 1060-1300 

 Temperatura otoczenia: 20°C 

Styki pozycyjne Obwody sterownicze Styki pomocnicze 
Górne piętro 
Środkowe piętro 
Dolne piętro 

Górne piętro 
Środkowe piętro 
Dolne piętro 

(Gdy zastosujemy standardowe 4C + opcjonalne 6C) 

(Gdy zastosujemy standardowe 4C) 
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Tabela 12 Znamionowe parametry urządzenia wyzwalania podnapięciowego (undervoltage trip - UVT) 

Napięcie 
znamionowe 

(V) 

Zakres napięcia 
otwierającego 

(V) 

Napięcie 
przyciągania 

(V) 

Prąd nasycenia 
cewki 

(A) 

Pobór mocy (VA)  
Rezystancja cewki 

(Ω)  Normalny Przyciąganie 

AC100 35 - 70 85 

0,1 8 10 

Cewka podtrzymująca: 
410 - 510 
 
Cewka przyciągająca: 
5,6 - 6,8 

AC110 38,5 - 77 93,5 

AC120 42 - 84 102 

AC200 70 - 140 170 

AC220 77 - 154 187 

AC240 84 - 168 204 

AC380 133 - 266 323 

AC415 145 - 290 352 

AC440 154 - 308 374 

DC24 8,4 - 16,8 20,4 

DC48 16,8 - 33,6 40,8 

DC100 35 - 70 85 

 Temperatura otoczenia: 20°C 

 

Tabela 13 Parametry znamionowe styków pomocniczych i pozycyjnych 

Napięcie (V) 

Styki pomocnicze 
Styki pozycyjne 

Dla ogólnych zasilań Dla mikroobciążeń 

Obciążenie 
rezystancyjne (A) 

 

Obciążenie 
indukcyjne (A) 1 

Obciążenie 
rezystancyjne (A) 

 

Obciążenie 
indukcyjne (A) 3 

Obciążenie 
rezystancyjne (A) 

 

Obciążenie 
indukcyjne (A) 2 

AC100 - 250 5 5 0,1 0,1 11 6 

AC251 - 500 5 5 - - - - 

DC8 - - - - 10 6 

DC30 1 1 0,1 0,1 6 5 

DC125 - - - - 0,6 0,6 

DC250 - - - - 0,3 0,3 

DC125 - 250 1 1 - - - - 

1: AC cosø ≥ 0,3; DC L/R ≤ 0,007 

2: AC cosø ≥ 0,6; DC L/R ≤ 0,01 

3: Minimalne możliwe obciążenie: DC5V/1 mA 

 

Tabela 14 Parametry znamionowe styków od wskaźników operacyjnych 

Napięcie (V) 

Prąd znamionowy łączników (A) 

Wskaźnik grupowy Zazbrojenie sprężyny/operacja wyzwolenia 

Obciążenie rezystancyjne (A) 
 

Obciążenie indukcyjne (A) 
1 

Obciążenie rezystancyjne (A) 
 

Obciążenie indukcyjne (A) 
2 

AC250 3 3 3 3 

DC30 3 3 3 2 

DC125 0,5 0,25 0,5 0,5 

DC250 0,3 0,15 0,1 0,1 

1: AC cosø ≥ 0,3; DC L/R ≤ 0,007 

2: AC cosø ≥ 0,6; DC L/R ≤ 0,01 

 

Tabela 15 Parametry znamionowe przekładnika prądowego w biegunie N 

Typ wyłącznika mocy Typ przekładnika 
prądowego w biegunie N Przekładnia prądowa (A) 

AR208S, AR212S, AR216S 
AR212H, AR216H, AR316H CW80-40LS 

200/5A 400/5A 800/5A 

1250/5A 1600/5A  

AR220S, AR325S, AR332S, AR440S 
AR220H, AR320H, AR325H, AR332H EC160-40LS 

1600/5A 2000/5A 2500/5A 

3200/5A 4000/5A   
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4. OBSŁUGA 
4-1. Operacje zazbrajania, zamykania i otwierania 

 NIEBEZPIECZEŃSTWO 
� Nigdy nie dotykaj części przyłączy znajdujących się pod napięciem. W przeciwnym razie może to doprowadzić do porażenia 

prądem elektrycznym. 

 

 OSTROŻNIE 
� Nie przesuwaj w dół kolejny raz dźwigni napędowej po zakończeniu cyklu ręcznego zazbrajania sprężyn. Postępując w ten 

sposób można spowodować uszkodzenie napędu. 

� Dopuszczalne napięcie pracy silnika zazbrajającego sprężyny wynosi od 85 do 110 % znamionowego napięcia zmiennego 

(ac) lub od 75 to 110% znamionowego napięcia stałego (dc). Koniecznie upewnij się czy napięcie zasilające napęd silnikowy 

mieści się w zakresach podanych powyżej. W przeciwnym wypadku może dojść do jego przepalenia. 

� Cykliczne i nieustanne powtarzanie operacji otwórz/zamknij przy zastosowaniu napędu silnikowego do zazbrajania mechani-

zmu nie powinno przekraczać liczby 15 cykli. Jeżeli takie nieustanne cykle otwórz/zamknij są nie do uniknięcia, to po każdej 

serii obejmującej 15 cykli powinna nastąpić przerwa przynajmniej 20 minutowa. W przeciwnym wypadku może dojść do spa-

lenia się silnika zazbrajającego sprężyny. 

� Nie przysuwaj zbyt blisko rąk lub twarzy do szczelin wylotowych w komorach łukowych podczas pracy obciążonego wy-

łącznika mocy. W przeciwnym wypadku narażasz się na ciężkie poparzenia na skutek działania gorących gazów łukowych 

wyrzucanych ze szczelin wylotowych w komorach łukowych jeżeli nastąpi zadziałanie wyłącznika mocy. 

� Jeżeli nastąpi samoczynne wyłączenie wyłącznika mocy, należy usunąć przyczynę wyzwolenia zanim ponownie załączymy 

aparat. W przeciwnym razie może dojść nawet do wybuchu pożaru. 

� Jeżeli wyłącznik mocy posiada sworznie mocujące, to upewnij się czy są one dobrze dokręcone po obu stronach przed odda-

niem wyłącznika mocy do użytkowania. obluzowane sworznie mocujące mogą powodować nieprawidłowa pracę wyłącznika 

mocy, w szczególności gdy jest on instalowany w strefie narażonej na silne drgania. 

 

Wyłączniki mocy w zależności od metody zazbrajania sprężyn zamykających oraz od zdolności do zdalnej obsługi dostępne są w 

dwóch odmianach; z zazbrajaniem typu ręcznego oraz zazbrajaniem typu silnikowego. Typ z zazbrajaniem ręcznym wymaga aby 

zazbrajanie oraz operacja ON-OFF (zamknij/otwórz) dokonywane były ręcznie, natomiast dla typu z zazbrajaniem silnikowym te 

same operacje mogą odbywać się zarówno w sposób ręczny jak też przy pomocy silnika. 

 

4-1-1. Operacja zazbrajania 
Wyłącznik mocy może zostać zamknięty tylko gdy jego sprężymy zamykające zostały zazbrojone. Przed próbą załączenia wyłączni-

ka mocy upewnij się, że sprężyny zamykające są zazbrojone. Operacja zazbrajania sprężyn jest dozwolona bez względu na to czy 

wyłącznik mocy ma w danej chwili status ON (zamknięty), czy też OFF (otwarty). Procedura zazbrajania sprężyn zamykających 

wygląda następująco: 

 

� Ręczne zazbrajanie 

Przesuwaj (ruchem pompującym) dźwignię napędową w górę i w dół (Fot. 17 ◯,2) aż do chwili gdy wskaźnik zazbrojenia (Fot. 17 ◯,1) pokaże “CHARGED”(„ZAZBROJONY”). Pompując tak 10-13 razy z pełnym wychyleniem dźwigni powinniśmy uzyskać 

całkowite zazbrojenie sprężyn zamykających. 
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Fot. 17 Operacje zazbrajania i otwierania 

� Zazbrajanie silnikowe 

Jeśli wskaźnik zazbrojenia (Fot. 17 ◯,1) zmieni swój stan na “DISCHARGED” (“ROZBROJONY”), a równocześnie określone 

napięcie robocze przyłożone jest do zacisków obwodów sterowniczych □,02 oraz □,22, to wówczas uruchamia się silnik elek-

tryczny i rozpoczyna on zazbrajanie sprężyn zamykających. Po dokończeniu operacji zazbrajania, wskaźnik zazbrojenia zmieni swój 

status na “CHARGED” („ZAZBROJONY”), a wówczas silnik elektryczny zostaje samoczynnie odstawiony. Czas wymagany dla 

przeprowadzenia operacji zazbrajania silnikowego zależy od napięcia roboczego lub typu wyłącznika mocy, ale nie przekracza 10 

sekund.  
4-1-2. Operacja zamykania 

Operacja zamykania wyłącznika mocy jest niedozwolona dopóki nie zostaną spełnione wszystkie następujące warunki. 

1) Wskaźnik zazbrojenia (Fot. 17 ◯,1) ma status "CHARGED" (“ZAZBROJONY”). 

2) Wskaźnik położenia (Fot. 17 ◯,3) ma status "CONN." (“CONNECTED” - ”POŁĄCZONY”), "TEST" lub "ISOLATED" (“OD-

IZOLOWANY”) - (jakiekolwiek położenie pośrednie jest niedopuszczalne). 

3) Korba wysuwna nie jest umieszczona w otworze do wprowadzania korby wysuwnej (Fot. 17 ◯,5). 

4) Przycisk OFF (Fot. 17 ◯,6) nie jest zablokowany przy pomocy zapadki blokującej go w pozycji OFF (Fot. 17 ◯,7). 

5) Urządzenie wyzwalania podnapięciowego (UVT) zasilane jest określonym dla niego napięciem. 

 

� Ręczne zamykanie 

Odchyl osłonę przycisku ON-OFF (Fot. 17 ◯,8) oraz naciśnij przycisk ON (Fot. 17 ◯,9). Wyłącznik mocy zamknie się z głośnym 

trzaskiem. Wskaźnik łączenia ON-OFF (Fot. 17 ◯,10) ma status "ON" oraz wskaźnik zazbrojenia (Fot. 17 ◯,1) ma status 

“DISCHARGED” („ROZBROJONY”). 

� Elektryczne zamykanie 

Zewrzyj łącznik ON pokazany na Rys. 14. Cewka zamykająca (LRC) (Rys. 14) zostanie pobudzona, a wyłącznik mocy zamknie się z 

głośnym trzaskiem. Wskaźnik ON-OFF (Fot. 17 ◯,10) ma status "ON", wskaźnik zazbrojenia (Fot. 17 ◯,1) ma status "DISCHAR-

GED" (“ROZBROJONY”), a silnik zazbrajający zaczyna zazbrajanie sprężyn zamykających. 

◯,1 Wskaźnik zazbrojenia 
◯,2 Dźwignia napędowa    ◯,5 Otwór dla korby wysuwnej Wskaźnik położenia ◯,3 
◯,9 Przycisk ON ◯,8 Osłona przycisków ON-OFF Wskaźnik ON-OFF ◯,10 

Przycisk OFF ◯,6 
Zapadka blokująca w OFF ◯,7 

Osłona przycisków ON-OFF ◯,8 



 

KRB-5258b_pl -27- 

4-1-3. Operacja otwierania 
� Ręczne otwieranie 

Odchyl osłonę przycisku ON-OFF (Fot. 17 ◯,8) i naciśnij przycisk OFF (Fot. 17 ◯,16). Wyłącznik mocy otworzy się z głośnym 

trzaskiem. Wskaźnik ON-OFF (Fot. 17 ◯,10) ma status "OFF". 

 

� Elektryczne otwieranie 

Zewrzyj łącznik OFF pokazany na Rys. 14. Urządzenie wyzwalania wzrostowego (SHT) lub urządzenie wyzwalania podnapięciowe-

go (UVT) - typ bez możliwości odstawienia - (Rys. 14) zostanie pobudzone, tak że nastąpi otwarcie wyłącznika mocy z głośnym 

trzaskiem. Wskaźnik ON-OFF (Fot. 17 ◯,10) ma status "OFF". 

 

4-1-4. Działanie łączników związanych ze wskaźnikiem wyzwolenia oraz ze 
wskaźnikiem zazbrojenia sprężyny 

Łączniki związane ze wskaźnikiem wyzwolenia oraz ze wskaźnikiem naciągu sprężyny dostarczają informacji o statusie wyłącznika 

wg schematu pokazanego w Tabeli nr 16. 

Tabela 16 Działanie łączników związanych ze wskaźnikiem wyzwolenia oraz zazbrojenia sprężyny 

Typ 
zabezpieczenia 

(OCR) 

Wykonywana 
operacja 

Wyjście stykowe 

Nr zacisku 
Zobacz Rys. 14 

Status 

Sprężyna zamykające 
Wyłącznik mocy 

zamknięty 

Wyłącznik mocy otwarty 

Zazbrojona Rozbrojona 
Niegotowy do 
zamknięcia * 

Gotowy do za-
mknięcia * 

Wszystkie 
Wyzwolenie □,05, □,17 Bez zmiany Bez zmiany OFF (rozwarty) ON (zwarty) OFF (rozwarty) 

Zazbrojenie sprężyny □,05, □,27 ON (zwarty) OFF (rozwarty) Bez zmiany Bez zmiany Bez zmiany 

*  “Gotowy do zamknięcia” oznacza, że wszystkie z poniższych warunków są spełnione:  
1. Sprężyny zamykające są zazbrojone. 
2. Operacja otwierania została zakończona (Upłynęło przynajmniej 40ms od momentu wygenerowania sygnału wyzwalającego). 
3. Przycisk OFF jest uwolniony (nie naciśnięty). 
4. Określone napięcie jest przyłożone do urządzenia wyzwalania podnapięciowego (jeżeli jest na wyposażeniu). 
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4-1-5. Działanie mechanizmów wykonawczych 
Rys. 18 - 21 ilustrują działanie mechanizmów zazbrajających oraz wykonujących operacje ON-OFF. 

 

 

Przy ręcznej operacji zamykania, przycisk ON ◯,1 

wykonuje obrót przeciwnie do wskazówek zegara. Przy 

elektrycznej operacji zamykania, bolec popychający ◯,1' wypada od spodu z cewki zamykającej (LRC - 

latch release coil) i naciskając na dźwignię spustową ◯,2 lekko obraca ją zgodnie z ruchem wskazówek ze-

gara. To powoduje obrót w tę samą stronę wałka zapad-

ki zamykającej ◯,3 a dzięki półkolistemu wycięciu na 

tym wałku następuje zwolnienie dźwigni wyzwalającej 

zamykanie ◯,4 Dźwignia ta odskakując obraca się 
jednocześnie w tę samą stronę co wałek i dźwignia spu-

stowa. Wtedy odblokowana krzywka zazbrajająca ◯,5 

obracając się w przeciwną stronę wypuszcza dźwignię 
zazbrajającą ◯,7 a ta napędzana potężną siłą sprężyn 

zamykających ◯,6 przekręca się przeciwnie do wska-

zówek zegara. Krzywka zamykająca ◯,8 pchana do 

góry siłą dźwigni zazbrajającej ◯,7 kręci się w kie-

runku do niej przeciwnym. W tym momencie wszystkie 

przedstawione tu elementy ustawiają się w sposób po-

kazany na Rys. 20. Dalszy ciąg na Rys. 19. 

 

 
 
 
 

Rys. 18 Operacja zamykania 1 (faza rozbrajania sprężyny) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krzywka zamykająca ◯,8 obracając się zgodnie ze 

wskazówkami zegara popycha kolanko łączące łącznik 

zamykający i łącznik górny ◯,9 zmuszając je do uło-

żenia się w linii prostej. To powoduje obrót przeciwny 

do wskazówek zegara krzywki zamykającej kołyskowej ◯,10 połączonej z łącznikiem zamykającym ◯,9 a ta 

przekręca w przeciwną stronę poprzeczkę kołyskową ◯,11 powodując w ten sposób przesunięcie styku ru-

chomego ◯,12 aż do zetknięcia się ze stykiem nieru-

chomym ◯,13. W tym momencie wszystkie przedsta-

wione tu elementy ustawiają się w sposób pokazany na 

Rys. 21. 

 

 

 

 

Rys. 19 Operacja zamykania 2 

◯,1'◯,2◯,1 ◯,4 ◯,5

◯,6 ◯,7

◯,8

◯,3

◯,10 ◯,11

◯,12◯,9 ◯,8

◯,13◯,13
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Dźwignia napędowa lub silnik zazbrajający wprawia 

krzywkę zazbrajającą ◯,1 w ruch przeciwny do wska-

zówek zegara. To powoduje obrót w tym samym kie-

runku dźwigni wyzwalającej zamykanie ◯,2 która 

przesuwając się wzdłuż półkolistego wycięcia na wałku 

zapadki zamykającej ◯,3 w pewnym momencie osią-
ga wychylenie maksymalne co pozwala aby zapadka 

obracając się przeciwnie do wskazówek zegara opadła i 

unieruchomiła dźwignię wyzwalającą zamykanie ◯,2. 

Jednocześnie dźwignia zazbrajająca ◯,4 kręcąc się 
zgodnie ze wskazówkami zegara powoduje ściśnięcie 

sprężyny zamykającej ◯,5 oraz obrót w przeciwnym 

kierunku krzywki zamykającej ◯,6. W tym momencie 

wszystkie przedstawione tu elementy ustawiają się w 

sposób pokazany na Rys. 18. 

 

 

Rys. 20 Operacja zazbrajania 

 

 

Przy ręcznej operacji otwierania, przycisk OFF ◯,1 

obraca się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazó-

wek zegara, a zwornik otwierający ◯,2 obraca się w 

kierunku z nimi zgodnym. Przy elektrycznej operacji 

otwierania, bolec popychający ◯,1' wypada od spodu z 

urządzenia wyzwalania wzrostowego (cewki wybija-

kowej - SHT) lub z urządzenia wyzwalania podnapię-
ciowego (cewki zanikowej - UVT). Przy operacji wy-

zwalania przez zabezpieczenie nadprądowe (OCR), ru-

chomy rdzeń ◯,1" wypada od spodu z cewki wyko-

nawczej zabezpieczenia (cewka spustowa z magnetycz-

nym podtrzymaniem - magnet hold trigger - MHT) i 

naciskając na zwornik otwierający ◯,2' obraca go lek-

ko przeciwnie do wskazówek zegara. Części oznaczone 

gwiazdką (*) są to zawleczki wyzwalające. Aby unik-

nąć nakładania się obrazów, cewka wykonawcza 

(MHT) i związane z nią elementy są narysowane w 

miejscu odbiegającym od ich rzeczywistej pozycji. 

Obrót zwornika powoduje obrót wałka zapadki wyzwa-

lającej ◯,3 przeciwnie do wskazówek zegara, 

a półkoliste wycięcie na wałku uwalnia dźwignię wy-

zwalającą B ◯,4 która obraca się w tę sama stronę. 
Jednocześnie dźwignia wyzwalająca A ◯,5 kręcąc się 
przeciwnie do wskazówek zegara, sprawia że łącznik 

wyzwalający ◯,6 przesuwa się w kierunku prawym-

dolnym wywołując obrót krzywki zamykającej koły-

skowej ◯,7 zgodny z ruchem wskazówek zegara. 

Siła sprężyny otwierającej ◯,9 i sprężyn stykowych ◯,10 wymusza obrót poprzeczki kołyskowej ◯,8 przeciwnie do 

wskazówek zegara, powodując w ten sposób oddzielenie styku ruchomego ◯,11 od styku nieruchomego ◯,12. 

W tym momencie wszystkie przedstawione tu elementy ustawiają się w sposób pokazany na Rys. 19. 

 

Rys. 21 Operacja otwierania 

 

◯,1 ◯,4

◯,2

◯,3

◯,6

◯,5

◯,1" ◯,2'

◯,3

◯,4◯,5

◯,6 

◯,7 ◯,8

◯,11

◯,1'◯,1

◯,2

*

◯,9

◯,10◯,10

◯,12◯,12
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4-2. Operacja wysuwania i wsuwania 
4-2-1. Ogólne informacje 

Wysuwny wyłącznik mocy składa się z korpusu wyłącznika oraz kasety wysuwnej. Przyłącza główne i zaciski obwodów sterowni-

czych znajdują się na kasecie wysuwnej, co pozwala na wysunięcie i wyjęcie korpusu wyłącznika w celu dokonania jego przeglądu 

lub serwisowania bez potrzeby wyjmowania jakichkolwiek przewodów z zacisków. 

Mechanizm wysuwny umożliwia przestawienie korpusu wyłącznika do któregokolwiek z czterech położeń pokazanych na Rys. 22 

Drzwiczki sekcyjne w rozdzielnicy mogą zostać zamknięte, gdy korpus wyłącznika mocy znajduje się w każdym z trzech położeń 

wysuwnych, a więc kolejno w CONN. (POŁĄCZONY), TEST oraz ISOLATED (ODIZOLOWANY). 

 

1. Położenie CONN. (POŁĄCZONY) 4. Położenie po/przed wyciągnięciu/włożeniem 

korpusu z/do kasety 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tym położeniu obwód główny i obwody 

sterownicze wyłącznika mocy są podłączone do   Korpus wyłącznika znajduje się poza kasetą 

obwodów zewnętrznych w normalnym trybie pracy.   wysuwną. 
 

   Wysuwanie  Wsuwanie     Wsuwanie  Wysuwanie 

 

2. Położenie TEST 3. Położenie ISOLATED (ODIZOLOWANY) 

 

 

 

 

           Wsuwanie 

 

                  Wysuwanie 

 

 

 

 

W tym położeniu obwód główny jest odłączony,   W tym położeniu zarówno obwód główny jak też  

ale obwody sterownicze są nadal podłączone.   obwody sterownicze są odłączone (odizolowane), 

Wyłącznik mocy można przetestować przy    a wyłącznik mocy jest w stanie beznapięciowym. 

zamkniętych drzwiczkach rozdzielnicy.   Drzwiczki rozdzielnicy można również zamknąć. 

 

Rys. 22 Położenie korpusu wyłącznika w kasecie wysuwnej 

 

 

 

Kaseta wysuwna 

 

Przyłącza obwodu 

głównego 

Złącze obwodów 

sterowniczych 

 

Korpus wyłącznika 

Rolki Podpórka wysuwna 

Wskaźnik położenia 

Wskaźnik położenia 

Wskaźnik położenia 

Wskaźnik położenia 
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� Trwałość użytkowa 

Wyłączniki mocy serii AR są zaprojektowane tak, aby zgodnie z normami IEC 60947-1 oraz JIS C8201-2 zapewnić trwałość użyt-

kową na poziomie 100 cykli obejmujących operacje wsuwania i wysuwania (jeden cykl oznacza, że korpus wyłącznika jest wysuwa-

ny z położenia CONN. / POŁĄCZONY do położenia, w którym jest on wyciągnięty i następnie z powrotem wsunięty do położenia 

CONN. / POŁĄCZONY). Przekroczenie liczby 100 cykli operacji wsuwania i wysuwania może prowadzić do zużycia powierzchni 

torów głównych (wtyków i klastrów), a w rezultacie nadmierne ich nagrzewanie się podczas przewodzenia prądów roboczych. 

 

4-2-2. Operacja wysuwania 

 NIEBEZPIECZEŃSTWO 
� Nigdy nie dotykaj zacisków znajdujących się pod napięciem. Postępując tak narażamy się na porażenie prądem elektrycznym. 

� Nie zostawiaj korpusu wyłącznika mocy w pozycji wysuniętej. Jeżeli przez przypadek korpus wyłącznika zostanie upuszczo-

ny jego ciężar może być przyczyną ciężkich obrażeń ciała. 

 

 OSTROŻNIE 
� Jeżeli wyłącznik mocy posiada sworznie mocujące, to upewnij się czy są one odkręcone przed rozpoczęciem operacji wysu-

wania korpusu. W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia wyłącznika mocy. 

� Upewnij się, że kaseta wysuwna jest dobrze zamocowana za pomocą śrub montażowych zanim przystąpisz do wkładania lub 

wysuwania korpusu wyłącznika mocy. W przeciwnym wypadku próba przeprowadzenia operacji wkładania lub wysuwania 

może spowodować upadek korpusu wyłącznika mocy lub kasety wysuwnej i w rezultacie doprowadzić do uszkodzenia wy-

łącznika mocy lub obrażeń ciała. 

� Podczas cofania podpórek wysuwnych do wnętrza kasety wysuwnej upewnij się że popychasz je dotykając tylko ich zakoń-

czeń. Nie przytrzymuj trzpienia popychacza, odbojnika korpusu lub wałka odbojnika korpusu. Lekceważąc to zalecenie nara-

żamy nasze palce na uderzenie mogące spowodować poważne obrażenia. 

 

 

Do przemieszczania korpusu w kasecie należy używać przeznaczonej do tego korby wysuwnej. 

 

4-2-2-1. Przemieszczanie korpusu wyłącznika z położenia CONN. (POŁĄCZONY) do położenia TEST 

 

1) Otwórz wyłącznik mocy (Jeżeli wyłącznik mocy pozostanie zamknięty to nie będziemy w stanie włożyć do niego korby wysuw-

nej /Fot. 23 ◯,1/). 

2) Poluzuj sworznie mocujące korpus (Fot. 23 ◯,2), jeżeli są na wyposażeniu, a następnie odchyl je na boki, aby odblokować kor-

pus wyłącznika (Fot. 23 ◯,3). 

3) Odblokuj dźwignię blokady położenia korpusu (Fot. 23 ◯,14) jeżeli jest założona. Zobacz też rozdział 4-5. 

4) Włóż korbę wysuwną do właściwego otworu w korpusie wyłącznika (Fot. 23 ◯,4) i kręć powoli przeciwnie do ruchu wskazó-

wek zegara, aż wskaźnik położenia (Fot. 23 ◯,5) wskaże pozycję “TEST”. 

� Gdy w torach głównych rozpoczyna się rozłączanie klastrów korpusu od wtyków kasety, poczujemy lekkie po-

pchnięcie korpusu wyłącznika do przodu. Dzieje się tak pod wpływem siły zmagazynowanej w sprężystych kla-

strach korpusu. W tym momencie usłyszymy też głuchy odgłos dochodzący z wnętrza kasety. Dźwięk ten jest zja-

wiskiem naturalnym i nie oznacza awarii aparatu. 

� Jak długo korba wysuwna pozostaje w otworze korpusu, tak długo nie można zamknąć wyłącznika mocy. Aby za-

mknąć wyłącznik mocy np. w celu przetestowania jego funkcji należy wyjąć korbę wysuwną z otworu. 
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Fot. 23 Operacja wsuwania i wysuwania 

 

4-2-2-2. Przestawianie korpusu wyłącznika z położenia TEST do położenia ISOLATED 

(ODIZOLOWANY) 

1) Otwórz wyłącznik mocy (Jeżeli wyłącznik mocy pozostanie zamknięty to nie będziemy w stanie włożyć do niego korby wysuw-

nej /Fot. 23 ◯,1/). 

2) Naciśnij przycisk resetujący (Fot. 23 ◯,6). Przycisk resetujący po naciśnięciu odryglowuje mechanizm wysuwający i pozostaje 

wciśnięty, aż do przejścia korpusu w następne płożenie. 

3) Odblokuj dźwignię blokady położenia korpusu (Fot. 23 ◯,14) jeżeli jest założona. Zobacz też rozdział 4-5. 

4) Włóż korbę wysuwną do właściwego otworu w korpusie wyłącznika (Fot. 23 ◯,4) i kręć powoli przeciwnie do ruchu wskazó-

wek zegara, aż wskaźnik położenia (Fot. 23 ◯,5) wskaże pozycję “ISOLATED” (“ODIZOLOWANY”) i da się słyszeć charakte-

rystyczny odgłos wysprzęglania się mechanizmu. Obrót korby wysuwnej spowoduje wyskoczenie przycisku resetującego i za-

blokowanie mechanizmu wysuwającego. 

5) Wyjmij korbę wysuwną. 

 

4-2-2-3. Przestawianie korpusu wyłącznika z położenia ISOLATED (ODŁĄCZONY) do położenia, 

w którym jest on wyciągnięty z kasety 

1) Upewnij się, że kaseta wysuwna (Fot. 23 ◯,7) jest dobrze zamocowana za pomocą śrub montażowych. 

2) Odblokuj dźwignię blokady położenia korpusu (Fot. 23 ◯,14) jeżeli jest założona. Zobacz też rozdział 4-5. 

3) Odchyl na zewnątrz rygle (Fot. 23 ◯,8) po obu stronach kasety wysuwnej, aby odryglować podpórki wysuwne (Fot. 23 ◯,9) i 

przytrzymując palcem rygiel wysuń każdą z podpórek na zewnątrz ciągnąć je do momentu, w którym się zatrzymają. Podpórki 

wysuwne zostaną ponownie zablokowane przez te same rygle. (Korpusu wyłącznika nie da się wysunąć jeżeli podpórki wysuwne 

są niezablokowane / niezaryglowane) 

4) Trzymając za obywa zaczepy (Fot. 23 ◯,10), lub za obudowę korpusu wyjedź powoli korpusem wyłącznika przetaczając go po 

podpórkach wysuwnych, aż do momentu w którym musi się on na nich zatrzymać. 

◯,7 Kaseta wysuwna ◯,3 Korpus wyłącznika 

 ◯,2 Sworzeń mocujący korpus ◯,10 Zaczep ◯,4 Otwór do wprowadzenia korby ◯,1 Korba wysuwna 

 

 ◯,9 Podpórka wysuwna 

 

Trzpień popychacza 

 

 ◯,8 Rygiel podpórki 

Wskaźnik ON-OFF ◯,13 

 

 

 

Blokada położenia korpusu ◯,14 

 

Wskaźnik położenia ◯,5 

Przycisk resetujący ◯,6 

Popychacz samorozbrojenia ◯,11 

Odbojnik korpusu 

 

Wałek odbojnika korpusu 

Zakończenie podpórki wysuwnej ◯,12 

Kierunek wysuwu 
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� Jeżeli wyłącznik mocy wyposażony jest w opcjonalny mechanizm samorozbrajający (Fot. 23 ◯,11), to sprężyny 

zamykające wyłącznika mocy zostaną samoczynnie rozbrojone, co da o sobie znać w postaci charakterystycznego 

trzasku. Dźwięk ten jest zjawiskiem naturalnym i nie oznacza awarii aparatu. 

� Nie pozostawiaj korpusu wyłącznika mocy na wyciągniętych podpórkach wysuwnych. 

5) Zastosuj opcjonalny podnośnik lub ucha transportowe do przeniesienia korpusu wyłącznika (Fot. 23 ◯,3) w bezpieczne miejsce. 

Zobacz też rozdział 2-1-2. 

 

4-2-3. Wkładanie korpusu wyłącznika z powrotem do kasety wysuwnej 

 NIEBEZPIECZEŃSTWO 
� Nigdy nie dotykaj zacisków znajdujących się pod napięciem. Postępując tak narażamy się na porażenie prądem elektrycznym. 

� Nie zostawiaj korpusu wyłącznika mocy w pozycji wysuniętej. Jeżeli przez przypadek korpus wyłącznika zostanie upuszczo-

ny jego ciężar może być przyczyną ciężkich obrażeń ciała. 

 

 OSTROŻNIE 
� Upewnij się, że kaseta wysuwna jest dobrze zamocowana za pomocą śrub montażowych zanim przystąpisz do wkładania 

korpusu wyłącznika mocy do kasety wysuwnej. W przeciwnym wypadku próba przeprowadzenia operacji wkładania może 

spowodować upadek korpusu wyłącznika mocy lub kasety wysuwnej i w rezultacie doprowadzić do uszkodzenia wyłącznika 

mocy lub obrażeń ciała. 

� Podczas cofania podpórek wysuwnych do wnętrza kasety wysuwnej upewnij się że popychasz je dotykając tylko ich zakoń-

czeń. Nie przytrzymuj trzpienia popychacza, odbojnika korpusu lub wałka odbojnika korpusu. Lekceważąc to zalecenie nara-

żamy nasze palce na uderzenie mogące spowodować poważne obrażenia. 

� Nigdy nie kręć na siłę korbą wysuwną w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara gdy korpus wyłącznika jest już w 

pozycji “CONN.” („POŁĄCZONY”). Takie postępowanie może być przyczyną awarii. 

� Jeżeli wyłącznik mocy posiada sworznie mocujące korpus, to upewnij się czy są one dobrze dokręcone po obu stronach przed 

oddaniem wyłącznika mocy do użytkowania. Obluzowane sworznie mocujące mogą powodować nieprawidłowa pracę wy-

łącznika mocy, w szczególności gdy jest on instalowany w strefie narażonej na silne drgania. 

 

Do wprowadzeniu korpusu do kasety należy używać przeznaczonej do tego korby wysuwnej. 

 

4-2-3-1. Wprowadzanie korpusu wyłącznika z powrotem do położenia ISOLATED (ODIZOLOWANY) 

 

1) Upewnij się, że kaseta wysuwna (Fot. 23 ◯,7) jest dobrze zamocowana za pomocą śrub montażowych. 

2) Odchyl na zewnątrz rygle (Fot. 23 ◯,8) po obu stronach kasety wysuwnej, aby odryglować podpórki wysuwne (Fot. 23 ◯,9) i 

przytrzymując palcem rygiel wysuń każdą z podpórek na zewnątrz ciągnąc je do momentu, w którym się zatrzymają. Podpórki 

wysuwne zostaną ponownie zablokowane przez te same rygle. (Korpusu wyłącznika (Fot. 23 ◯,3) nie da się wsunąć jeżeli pod-

pórki wysuwne są niezablokowane / niezaryglowane). 

3) Zastosuj opcjonalny podnośnik lub ucha transportowe, aby rolki (Rys. 24) korpusu wyłącznika położyć na podpórkach wysuw-

nych (Rys. 24). 

� Nie pozostawiaj korpusu wyłącznika mocy na wyciągniętych podpórkach wysuwnych. 

4) Jeżeli wyłącznik mocy posiada sworznie mocujące korpus (Fot. 23 ◯,2), upewnij się że są one odkręcone, a następnie trzymając 

obydwa zaczepy (Fot. 23 ◯,10), mocno wepchnij korpus wyłącznika do kasety wysuwnej. 

5) Odchyl na zewnątrz rygle (Fot. 23 ◯,8) po obu stronach kasety wysuwnej (Fot. 23 ◯,12) aby odryglować podpórki wysuwne i 

przytrzymując palcem rygiel wsuń do kasety każdą z podpórek naciskając na jej zakończenie i pchając je do momentu, w którym 

się zatrzymają. Podpórki wysuwne zostaną ponownie zablokowane przez te same rygle. 
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Rys. 24 Umieszczanie korpusu wyłącznika na podpórkach wysuwnych 

 

4-2-3-2. Przemieszczanie korpusu wyłącznika z pozycji ISOLATED (ODIZOLOWANY) do pozycji TEST 

1) Upewnij się, że wskaźnik ON-OFF (Fot. 23 ◯,13) pokazuje “OFF”. (Jeżeli wyłącznik mocy pozostanie zamknięty to nie bę-

dziemy w stanie włożyć do niego korby wysuwnej /Fot. 23 ◯,1/). 

2) Odblokuj dźwignię blokady położenia korpusu (Fot. 23 ◯,14) jeżeli jest założona. Zobacz też rozdział 4-5. 

3) Włóż korbę wysuwną do właściwego otworu w korpusie wyłącznika (Fot. 23 ◯,4) i kręć powoli zgodnie z ruchem wskazówek 

zegara, aż wskaźnik położenia (Fot. 23 ◯,5) wskaże pozycję “TEST”. 

� Wyłącznik mocy nie może zostać zamknięty dopóki korba wysuwna jest włożona do otworu w korpusie. Aby zamknąć wy-

łącznik mocy np. w celu przetestowania funkcji ON-OFF, wyjmij korbę wysuwną z otworu w korpusie. 

 

4-2-3-3. Przestawianie korpusu wyłącznika z położenia TEST do położenia CONN. (POŁĄCZONY) 

1) Otwórz wyłącznik mocy (Jeżeli wyłącznik mocy pozostanie zamknięty to nie będziemy w stanie włożyć do niego korby wysuw-

nej /Fot. 23 ◯,1/). 

2) Odblokuj dźwignię blokady położenia korpusu (Fot. 23 ◯,14) jeżeli jest założona. Zobacz też rozdział 4-5. 

3) Naciśnij przycisk resetujący (Fot. 23 ◯,6). Przycisk resetujący po naciśnięciu odryglowuje mechanizm wysuwający i pozostaje 

wciśnięty, aż do przejścia korpusu w następne płożenie. 

4) Włóż korbę wysuwną do właściwego otworu w korpusie wyłącznika (Fot. 23 ◯,4) i  

kręć powoli zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż wskaźnik położenia (Fot. 23 ◯,5)  

wskaże pozycję “CONN.” (POŁĄCZONY), a korba zatrzyma się i nie da się nią dalej 

kręcić nawet z jej maksymalnym dozwolonym momentem obrotowym (14,7 Nm). 

Obrót korby wysuwnej spowoduje wyskoczenie przycisku resetującego i zablokowanie  Rys. 25 Moment obrotowy przy 

mechanizmu wysuwającego.              kręceniu korbą 

� Gdy w torach głównych zaczynają zwierać się klastry korpusu z wtykami kasety, da się wyczuć, że korba natrafiła na wyraźny 

opór, który można przełamać tylko nasilając nacisk na korbę, a więc zwiększając znacznie moment obrotowy tak jak to poka-

zano na Rys. 25. Ten objaw jest zjawiskiem naturalnym i nie oznacza awarii. Należy nadal w tym samym kierunku kręcić 

korbą i mniej więcej po 13 lub 14 obrotach przestawimy korpus wyłącznika do położenia CONN. (POŁĄCZONY), a korba 

zatrzyma się i nie da się nią dalej kręcić nawet działając z maksymalnym dopuszczalnym dla niej momentem obrotowym. 

5) Wyjmij korbę wysuwną. 

6) Przyciągnij i dokręć sworznie mocujące korpus wyłącznika (Fot. 23 ◯,2), jeżeli takie posiada, aby zablokować korpus wyłącz-

nika w kasecie. 

 

 

Korpus wyłącznika 

Rolki korpusu wyłącznika 

Kaseta wysuwna 

Podpórki wysuwne 

13 lub 14 obrotów 

TEST CONN. 

M
o

m
en

t 
o

b
ro

to
w

y
 

Położenie 
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4-2-4. Diagramy łączeniowe styków pozycyjnych i pomocniczych 
Tabela 17 i 18 pokazuje stany łączników związanych kolejno ze stykami pomocniczymi oraz ze stykami pozycyjnymi. 

Tabela 17 Status łączników związanych ze stykami pomocniczymi 

Status wyłącznika 
Położenie      mocy 
Korpusu wyłącznika 

ON/ZAŁ. OFF/WYŁ. 
Status styku 
zwiernego 

- 1z (typ „a”) 

Status styku 
rozwiernego 
- 1r (typ „b”) 

CONN. (POŁĄCZONY) 
  ON OFF 
  OFF ON 

TEST 
  ON OFF 
  OFF ON 

ISOLATED (ODIZOLOWANY) 
  ON OFF 
  OFF ON 

Wyjęty 
  ON OFF 
  OFF ON 

 

 

Tabela 18 Status łączników związanych ze stykami pozycyjnymi 

Wskaźnik 
         położenia 

Łącznik 

ISOLATED 
(ODIZOLOWANY) TEST 

CONN. 
(POŁĄCZONY) 

Status styku 
zwiernego 

- 1z (typ „a”) 

Status styku 
rozwiernego 
- 1r (typ „b”) 

Wskaźnik położenia CONN. (PO-
ŁĄCZONY) 

      ON OFF 
      OFF ON 

Wskaźnik położenia TEST 
      ON OFF 
      OFF ON 

Wskaźnik położenia ISOLATED 
(ODIZOLOWANY) 

      ON OFF 
      OFF ON 

Wskaźnik położenia „Włożony” * 
      ON OFF 
      OFF ON 

* "Włożony" ("Inserted") oznacza że korpus wyłącznika jest w którymkolwiek z położeń czyli w: CONN. (POŁĄCZONY), TEST, 

lub ISOLATED (ODIZOLOWANY). 

 

 

4-3. Procedura blokowania na kłódkę osłony przycisków ON-OFF 
Zablokuj osłonę przycisku używając do tego kłódki z pałąkiem o średnicy ø6 mm jak pokazuje to Fot. 26 (można założyć do 3 kłó-

dek). Osłona przycisków ON-OFF zostanie zablokowana, a przycisków ON i OFF nie będzie można nacisnąć. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 26 Zablokowana osłona przycisków ON-OFF 

 

Osłona przycisków ON-OFF 

Przycisk OFF 

 

 

Kłódka 

Osłona przycisków ON-OFF 

Przycisk ON 

 

 

 
 

Otwór do założenia blokady na 

osłonę przycisków ON-OFF 
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4-4. Procedura blokowania na kłódkę stanu OFF 
1) Podnieś osłonę przycisku OFF jak pokazuje to Fot. 27. 

2) Odchyl i zatrzaśnij zapadkę blokującą w OFF oraz opuść osłonę przycisku. 

3) Zablokuj osłonę przycisku używając do tego kłódki z pałąkiem o średnicy ø6 mm jak pokazuje to Fot. 26 (można założyć do 3 

kłódek). Przycisk OFF dzięki zapadce jest zablokowany jako „wciśnięty” co czyni przycisk ON całkowicie nieaktywnym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 27 Blokowanie przycisku OFF 

 

4-5. Procedura blokowania na kłódkę zawleczki blokady położenia 
korpusu 

1) Przestaw korpus wyłącznika do pożądanego położenia (CONN., TEST lub ISOLATED). 

2) Wyciągnij zawleczkę blokady położenia korpusu pokazaną na Fot. 28. 

3) Zablokuj zawleczkę blokady położenia używając do tego kłódki z pałąkiem o średnicy ø6 mm jak pokazuje to Fot. 28 (można 

założyć do 3 kłódek). Zapobiega to włożeniu korby wysuwnej do otworu w mechanizmie wysuwania tzn. uniemożliwia nie-

uprawnioną zmianę położenia korpusu w kasecie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 28 Blokowanie na kłódkę zawleczki blokady położenia 

 

Zawleczka blokady położenia 

Otwór na kłódkę w 

blokadzie położenia 

 

 

Kłódka 

Przycisk OFF 

Zapadka blokująca w OFF 

Otwór do założenia 

blokady na osłonę 
przycisków ON-OFF 

 

Osłona przycisku OFF 
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4-6. Procedura zabezpieczenia wyłącznika sworzniami mocującymi 
korpus 

1) Przestaw korpus wyłącznika w położenie CONN. (POŁĄCZONY). 

2) Poluzuj sworznie mocujące korpus pokazane na Fot. 29, przyciągnij podkładki płaskie i sprężyste do łba sworznia i włóż go do 

widełek zaczepu wystającego z korpusu. 

3) Dokręć sworzeń ustalający korpus używając korby wysuwnej. Tę czynność należy wykonać po obu stronach wyłącznika mocy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 29 Zabezpieczanie korpusu sworzniami mocującymi 

 

4-7. Procedura blokowania osłony zabezpieczenia (OCR-a) 
Zablokuj osłonę OCR-a używając do tego kłódki z pałąkiem o średnicy ø6 mm jak pokazuje to Fot. 30. Uniemożliwia to otwarcie 

osłony OCR-a, co zapobiega przed nieuprawnionymi zmianami nastaw zabezpieczenia nadprądowego (OCR-a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 30 Blokada na kłódkę osłony OCR-a 

 

Zaczep 

Sworzeń mocujący korpus 

z podkładką sprężystą 
i podkładką płaską Widełki zaczepu 

Osłona OCR-a 

 

Ucho na kłódkę w osłonie OCR-a 

Kłódka 
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5. ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWE (OCR) 
W skład rozwiązań dostępnych dla wyłączników mocy typu AR wchodzi min. wysoce niezawodne, wielofunkcyjne zabezpieczenie 

nadprądowe (OCR) z wbudowanym 16-sto bitowym mikroprocesorem. 

To zabezpieczenie (OCR) jest zasilane poprzez przekładniki prądowe (CT) oraz odczytuje wartości prądu torów głównych dzięki 

przetwornikom prądowo-napięciowym (cewki Rogowskiego). Gdy zabezpieczenie (OCR) wykrywa zakłócenie to albo wysyła sy-

gnał pobudzający do cewki spustowej z podtrzymaniem magnetycznym (MHT - magnet hold trigger) albo tylko informuje obsługę o 

jego wystąpieniu poprzez wskaźnik wyzwolenia lub alarm w zależności od rodzaju tego zakłócenia. 

Zabezpieczenie (OCR) opiera się na detekcji wartości skutecznych przy takich funkcjach jak zabezpieczenie przeciążeniowe (długo-

zwłoczne, LTD - long time delay), i zabezpieczenie bieguna neutralnego (NP - N-phase protection). Jeżeli znamionowy prąd pier-

wotny przetworników prądowych (CT) zostanie przekroczony sześciokrotnie to wtedy uruchamia się detekcja wartości szczytowych. 

Nawet jeżeli przez wyłącznik mocy nieprzerwanie przepływają prądy harmoniczne to dzięki detekcji wartości skutecznych możliwe 

jest prawidłowe działanie wyłącznika mocy. 

Zabezpieczenie (OCR) jest dostępne w następujących odmianach: 

� AGR-11BL z charakterystyką typu L dla zasilania ogólnych obciążeń (ochrona rozdzielnic obiektowych i transformatorów) 

 

5-1. Dane techniczne 
Dane techniczne zabezpieczenia (OCR) pokazano w Tabeli 19. 

Tabela 19 Dane techniczne zabezpieczenia (OCR) typu AGR-11B (�: Standard, �: Opcja, –: Niemożliwe) 

Aplikacja Do ogólnych zasilań 
Związany 
rozdział Charakterystyka L 

Oznaczenie typu AGR-11BL-AL AGR-11BL-GL 

Funkcja 
zabezpieczeniowa 

Zabezpieczenie przeciążeniowe (LT) 
Zabezpieczenie zwarciowe krótkozwłoczne (ST) 
Zabezpieczenie zwarciowe bezzwłoczne (INST) � � 

5-2. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe (GF) – � 

Zabezpieczenie bieguna neutralnego (NP) � � 

Modyfikacje 
charakterystyki 

Załączalne nachylenie I2t ON/OFF (ST) � � 

Załączalne nachylenie I2t ON/OFF (GF) – � 

Wskaźnik 
wyzwolenia 

Wskaźnik grupowy diodą LED i wyjściem styko-
wym � � 5-4. 

Funkcja testowania – – – 

Zasilanie pomocnicze Nie występuje Nie występuje 3-3. 
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5-2. Charakterystyki 
5-2-1. Charakterystyki typu L do ogólnych zasilań 

Ogólny przegląd nastaw charakterystyki i wykresów charakterystyki dla zabezpieczenia typu AGR-11BL (z charakterystyką typu L) 

pokazany jest kolejno na Fot. 31, Tabeli 20 i Fot. 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 31 Ogólny widok zabezpieczenia typu AGR-11BL (z charakterystyką typu L) 
 

Tabela 20 Nastawy dla zabezpieczenia typu AGR-11L (z charakterystyką typu L) 

Nr Nastawiany parametr Symbol Zakres nastawy ◯,1 Prąd znamionowy *1 In 

Znamionowy prąd pierwotny przetworników prądowych (CT) [ICT] × (0.5-0.63-0.8-1.0) (A) 

Użyte przetworniki [ICT] (A) 200 400 800 1250 1600 2000 2500 3200 4000 

Prąd 
znamionowy 

[In] 
(A) 

[ICT] × 0.5 100 200 400 630 800 1000 1250 1600 2000 

[ICT] × 0.63 125 250 500 800 1000 1250 1600 2000 2500 

[ICT] × 0.8 160 320 630 1000 1250 1600 2000 2500 3200 

[ICT] × 1.0 200 400 800 1250 1600 2000 2500 3200 4000 ◯,2 Prąd zadziałania zabezpieczenia 
przeciążeniowego (ciągły) 

IR 
[In] × (0.8-0.85-0.9-0.95-1.0-NON) (A) 
• Nie zadziała poniżej [IR] x 1.05, Zadziała powyżej [IR × 1.05 ale nie więcej niż [IR] × 1.2 ◯,3 Prąd zadziałania zabezpieczenia bieguna N 

(ciągły) 
IN 

[ICT] × (0.4-0.5-0.63-0.8-1.0): Ustalony w jednym punkcie 
• Nie zadziała poniżej [IN] × 1.05, Zadziała powyżej [IN] x 1.05 ale nie więcej niż [IR] × 1.2 ◯,4 Czasowe nastawy zabezpieczenia 

przeciążeniowego/bieguna N 
tR 

Zabezp. przeciążeniowe: (0.5-1.25-2.5-5-10-15-20-25-30) (s) przy 600% z [IR], Tolerancja: ±15%, +0.15s –0s 
Zabezp. bieguna N: (0.5-1.25-2.5-5-10-15-20-25-30) (s) przy 600% z [IN], Tolerancja: ±15%, +0.15s –0s ◯,6 Prąd zadziałania zabezpieczenia 

zwarciowego krótkozwłocznego 
Isd [In] × (1-1.5-2-2.5-3-4-6-8-10-NON) (A), Tolerancja: ±15% ◯,7 Czasowe nastawy zabezpieczenia 

zwarciowego krótkozwłocznego 

tsd Czas właściwy przekaźnika (ms) 50 100 200 400 600 800 

 
Czas resetowalny (ms) 25 75 175 375 575 775 

Maks. całkowity czas wyłączenia (ms) 120 170 270 470 670 870 ◯,8 Opcja z nachylenia I2t w zabezpieczeniu 
zwarciowym krótkozwłocznym 

I2t tsd ON/OFF (ZAŁ./WYŁ.) ◯,9 Prąd zadziałania zabezpieczenia 
zwarciowego bezzwłocznego 

Ii [In] × (2-4-6-8-10-12-14-16-NON) (A), Tolerancja: ±20% ◯,11 Prąd zadziałania zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego *2 Ig [ICT] × (0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.8-1.0-NON) (A), Tolerancja: ±20% ◯,12 Czasowe nastawy zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego 

tg Czas właściwy przekaźnika (ms) 100 200 300 500 1000 2000 

 
Czas resetowalny (ms) 75 175 275 475 975 1975 

Maks. całkowity czas wyłączenia (ms) 170 270 370 570 1070 2070 ◯,13 Opcja z nachylenia I2t w zabezpieczeniu 
ziemnozwarciowym I2t tg ON/OFF (ZAŁ./WYŁ.) ◯,16 Pokazanie znamionowego prądu pierwotnego przetworników prądowych (CT) - tylko pole ◯,17 Pokazanie prądu znamionowego ustawionego fabrycznie - tylko pole 

� Podkreślone wartości są nastawami domyślnymi. 
� Nastawa “NON” odstawia funkcje zabezpieczeniowe. Ale gdy zabezpieczenia zwarciowe krótkozwłoczne i bezzwłoczne są ustawione na “NON” to i tak będzie aktywny tryb 

“błędny ale bezpieczny”: 
• Funkcja zabezpieczenia zwarciowego bezzwłocznego jest uaktywniana przy [In] × 16 lub większym nawet jeżeli oba zabezpieczenia zwarciowe są ustawione na “NON”. 

� Prąd zadziałania to próg, od którego OCR określa, czy pojawiło się przetężenie, czy też nie. Gdy prąd płynący przez OCR przekroczy nastawiony prąd zadziałania zakładając że 
[IR] x 1.05 < nastawiony prąd zadziałania ≤ [IR × 1.2, to OCR zacznie odliczać czas do wyzwolenia. Jak tylko prąd płynący przez OCR spadnie poniżej nastawionego prądu 
zadziałania, odliczanie zostanie przerwane (zresetowane). 

*1: Zmiany w nastawach prądu znamionowego wpływają równocześnie na poziom nastaw w innych zabezpieczeniach, takich jak zabezpieczenie przeciążeniowe, zwarciowe krótko-
zwłoczne i zwarciowe bezzwłoczne. 
*2: Nastawa prądu zadziałania zabezpieczenia ziemnozwarciowego nie powinna przekroczyć wartości 1200A. 

◯,3 

◯,17 

◯,16 

◯,1 ◯,2 

◯,4 

◯,6 

◯,7 ◯,8 ◯,9 ◯,11 

◯,12◯,13
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 Zabezpieczenie przeciążeniowe, zabezpieczenie zwarciowe    Zabezpieczenie bieguna N    

 krótkozwłoczne, zabezpieczenie zwarciowe bezzwłoczne 
 

 

 

Uwaga 1: Czas zadziałania (t) przy określonej nastawie prądu zdzia-

łania zabezpieczenia przeciążeniowego (lub zabezpieczenia 

bieguna N) możemy uzyskać ze wzoru: 

 

t = -27,94 × tR × log
e
 { 1 - ( 1,125 × IR    i )2 }  ±15% +0,15 - 0 [s] 

 

IR = Nastawa prądu zadziałania w zabezpieczeniu przeciążeniowym (lub 

zabezpieczeniu bieguna N), 

i = wartość przetężenia, tR = nastawa czasowa. 

 

Uwaga 2: Funkcja zabezpieczenia zwarciowego krótkozwłocznego 

ma pierwszeństwo przed zabezpieczeniem przeciążenio-

wym. Zabezpieczenie nadprądowe (OCR) działa wg nastaw 

czasowych zwarciowych krótkozwłocznych nawet wtedy 

gdy w pewnych zakresach prądów to nastawy czasowe za-

bezpieczenia przeciążeniowego są szybsze niż zabezpie-

czenia zwarciowego krótkozwłocznego. 

 
 
 

   Zabezpieczenie ziemnozwarciowe 

Rys. 32 Wykresy charakterystyk zabezpieczenia typu AGR-11BL (z charakterystyką L) 
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5-3. Procedura nastawiania zabezpieczenia nadprądowego (OCR-a) 
 

 OSTROŻNIE 
� Zmiany w nastawach zabezpieczenia nadprądowego (OCR-a) muszą być dokonywane tylko przez osoby do tego 

przygotowane. 

� Zastosuj mały śrubokręt o płaskim ostrzu z ograniczeniem momentu do 0,1 Nm albo postępuj z wyczuciem i nie przekraczaj 

siły 0,1 Nm podczas ustawiania pokręteł nastawczych (stopniowanych lub bezstopniowych). Nadmierny moment lub siła mo-

że być przyczyną awarii. 

 

Poniższe punkty opisują sposób dokonywania nastaw OCR-a. 

1) Otwórz (OFF) wyłącznik mocy. 

2) Przy prawej krawędzi zawiasowanej przeźroczystej osłony OCR-a należy korzystając z wgłębienia na osłonie czołowej przyci-

snąć ją palcem i odchylić w lewą stronę, aż do momentu gdy da się ją odryglować i otworzyć. Zobacz Fot. 33. Jeżeli osłona 

OCR-a jest zamknięta na kłódkę, należy najpierw otworzyć i zdjąć kłodkę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 33 Osłona OCR-a 

 

3) Użyj łączników obrotowych stopniowanych oraz łączników przesuwnych do ustawienia OCR-a. Zobacz Rys. 34. 

� Łączniki obrotowe stopniowane powinny być regulowane przy pomocy niewielkiego płaskiego śrubokręta. Kręć pokrętłami 

łączników skokowo i nie zatrzymuj pokręteł w połowie drogi pomiędzy znacznikami podziałki. Pogrubioną linią na podział-

ce łącznika oznaczono grupę identycznych nastaw. 

� Łączniki suwakowe również powinny być przestawiane przy pomocy niewielkiego płaskiego śrubokręta. Podobnie jak po-

kręteł również uchwytów suwaków nie należy ustawiać w położeniach pośrednich. 

 

 

 

 

 

 

     Łącznik obrotowy skokowy      Łącznik suwakowy 

Rys. 34 Łączniki do ustawiania charakterystyki w zabezpieczeniu (OCR-ze) 

 

4) Zamknij osłonę OCR-a. 

5) Po wprowadzeniu zmian w nastawach OCR-a, sugerujemy aby ustawienia te zostały przetestowane np. za pomocą testera zabez-

pieczeń typu ANU-1 (opcjonalne wyposażenie). 

 

Osłona OCR-a 

Wgłębienie 

 

 

Osłona czołowa 

Pokrętło łącznika obrotowego 

Podziałka 

 

Pogrubiona linia 

(zakres identycznych nastaw) 

Uchwyt łącznika suwakowego 

IR: 
1.0

0.95

0.9

0.85

0.8 ×In 

 
I2t  SW 
    ON 
 
    OFF 
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5-4. Wskaźniki zadziałania 
Zabezpieczenie nadprądowe (OCR) posiada diodę LED widoczną na przednim panelu i pełniącą funkcję wskaźnika zadziałania tak 

jak to jest pokazane na Fot. 35 oraz Tabeli 21. Oprócz diody sygnał z OCR-a wysterowuje również styk wyjściowy zadziałania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 35 Położenie czerwonej diody LED 

 

Tabela 21 Wskaźniki zadziałania 

Typ OCR-a 
Zasilanie 

pomocnicze 
Działająca funkcja 

Dioda LED Wyjście stykowe 

Położenie 

Stan 

Nr zacisków 
(patrz Rys. 14) 

Stan 

Normalny 

Próg 
zadziałania 
i odliczanie 

zwłoki 

Wyzwolenie/ 
Alarm 

Normalny 
Wyzwolenie/ 

Alarm 

AGR-11BL-AL 
AGR-11BL-GL 

Niewymagane 

Zabezpieczenie 
przeciążeniowe (LT) 
Zabezpieczenie bieguna 
neutralnego (NP) ◯,1 OFF 

Migocze 

OFF □,05, □,15 OFF 

Przestawia się 
na ON, ale po 
upływie 40 ms 

powraca 
samoczynnie 
do OFF. *1 

Zabezpieczenie zwarciowe 
krótkozwłoczne (ST) 
Zabezpieczenie 
ziemnozwarciowe (GF) 

Zabezpieczenie 
bezzwłoczne (INST) 

OFF 

*1: Wymagane jest zaprojektowanie samopodtrzymującego się obwodu. 

 

(Czerwona)
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6. KONSERWACJA, DOKONYWANIE PRZEGLĄDÓW I WYMIANA 
PODZESPOŁÓW 

Ten rozdział dotyczy procedur związanych z konserwacją i przeglądami wyłączników mocy serii AR. 

Żywotność operacyjna wyłączników mocy zależy od warunków jego pracy i otaczającego go środowiska. Wyłącznik mocy podlega 

działaniu udarów mechanicznych oraz elektrycznych, co powoduje że w ciągu swojej eksploatacji ulega on stopniowej degradacji, 

która narastając z czasem zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia awarii. Profilaktyczna konserwacja oraz okresowe przeglądy 

są bardzo istotne, aby nie dopuścić do zasadniczego pogorszenia jego działania, zapobiegają też awariom, przedłużają żywotność 

oraz zapewniają bezpieczną obsługę. 

 

Właściwa częstotliwość przeprowadzania konserwacji i przeglądów wyłącznika mocy zmienia się w zależności od cech instalacji, 

liczby wyłączonych zwarć, wielkości prądów wyłączeniowych oraz innych czynników, które należy uwzględnić bazując na poprzed-

nich doświadczeniach. Można tu skorzystać z wytycznej jaką jest, Tabela 22 pokazująca zalecaną częstotliwość dokonywania prze-

glądów. Zobacz też rozdział 6-1 zawierający szczegółowe procedury związane z konserwacją i przeglądami. 

Tabela 22 Częstotliwość przeprowadzania konserwacji i przeglądów 
Kategoria Warunki pracy i środowisko Status 

przeglądów 

Częstotliwość w odstępach czasowych lub w liczbach cykli otwórz/zamknij 

Odstęp czasu Liczba cykli otwórz/zamknij 

Normalny 

• Niewielkie zakurzenie, 
• Niewielka ilość gazów koro-
zyjnych, 

• Temperatura otoczenia: 35°C 
albo mniej 

• Niewielka wilgotność, 
• Dobowa ilość cykli 
otwórz/zamknij: 2 albo mniej 

Np. Rozdzielnice w pomiesz-
czeniach ruchu elektrycznego, 
Pomieszczenia sterowania, 
Instalacje wewnątrz budynków 

Normalny/ 
Szczegółowy 

• Każdego roku lub co 2 lata 
• Każdego roku po 3 latach 
od zabudowy 

• Co pół roku po 6 latach od 
zabudowy 

Warunki otwiera-
nia/ zamykania 

800AF lub 
mniej 

1250AF -  
2500AF 

3200AF lub 
więcej 

Poziom prawie 
bezprądowy 

Każde 1000 cykli 

Poziom prądu 
znamionowego 

Każe1000 
cykli 

Każde 500 
cykli 

Każde 100 
cykli 

Gruntowny 

• Co 5 lub 6 lat 
• Co 4 lata po 6 latach od 
zabudowy 

• Każdego roku lub co 2 lata 
po 10 latach od zabudowy 

Każde 4000 cykli 

Remontowy W momencie odkrycia nieprawidłowości podczas przeprowadzania normalnego lub 
gruntownego przeglądu 

Ciężki 

• Duże zakurzenie, 
• Duża ilość gazów korozyjnych, 
• Temperatura otoczenia: 45°C 
albo więcej, 

• Wysoka wilgotność, 
• Ilość cykli otwórz/zamknij na 
dobę: 4 lub więcej, 

• Nieustannie narażony na 
drgania 

Np. Huty lub fabryki chemiczne 
Maszynownie (bez wentylacji), 
Zespoły kogeneracyjne, 
Promy pływające 

Normalny/ 
Szczegółowy 

• Każdego roku 
• Co pół roku po 2 latach od 
zabudowy 

Warunki otwiera-
nia/ zamykania 

800AF lub 
mniej 

1250AF -  
2500AF 

3200AF lub 
więcej 

Poziom prawie 
bezprądowy 

• Każde 1000 cykli 
• Każde 500 cykli po 1000 cyklach 

Poziom prądu 
znamionowego 

• Każde 1000 
cykli 

• Każde 500 
cykli po 1000 
cyklach 

• Każde 500 
cykli 

• Każde 250 
cykli po 500 
cyklach 

• Każde 100 
cykli 

• Każde 50 
cykli po 100 
cyklach 

Gruntowny 

• Co 2 lub 3 lata 
• Co 2 lata po 6 latach od 
zabudowy 

• Każdego roku po 10 latach 
od zabudowy 

• Każde 2500 - 3000 cykli 
• Każde 2000 cykli po 3000 cykli 

Remontowy W momencie odkrycia nieprawidłowości podczas przeprowadzania normalnego lub 
gruntownego przeglądu 

Wyjątkowy 

• Operacja otwórz/zamknij 
spowodowana przeciążeniem, 

• Wyzwolenie spowodowane 
zwarciem, 

• Przypadkowe podtopienie 

Gruntowny Po wystąpieniu nieprawi-
dłowości 

Warunki otwiera-
nia/ zamykania 

800AF lub 
mniej 

1250AF -  
2500AF 

3200AF lub 
więcej 

Poziom przetęże-
nia (około 6-
krotność prądu 
znamionowego) 

Każde 25 cykli Każde 25 cykli Każde 25 cykli 

Poziom przekra-
czający zakres 
przetężenia 

Każdorazowo Każdorazowo Każdorazowo 

Remontowy Gdy wyłącznik mocy przy gruntownym przeglądzie zostanie uznany za nadający się 
do naprawy. 

� Normalny przegląd składa się z oględzin i czynności, które polegają wyłącznie na wymianie komór łukowych, styków, osłony czołowej 
i tym podobnych. Normalny przegląd może zostać przeprowadzony przez użytkownika. Terasaki również zapewnia obsługę normal-
nych przeglądów. 

� Szczegółowy przegląd składa się z oględzin, czynności i wymiany podzespołów, dzięki którym zapobiegamy operacyjnej degradacji 
wyłącznika mocy spowodowanej starzeniem się lub podobnymi procesami, na które mają wpływ nieprawidłowości wykryte podczas 
normalnego przeglądu. 
Zalecamy aby szczegółowe przeglądy powierzyć służbom serwisowym firmy Terasaki. 

� Przegląd gruntowny musi być zlecony firmie Terasaki. Przegląd remontowy (remont kapitalny) przeprowadzony może być tylko w 
fabryce firmy Terasaki. 
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� Uwagi dotyczące żywotności 

Przewidywana żywotność wyłączników mocy serii AR pokazana jest przy wierszu "Trwałość jako liczba cykli ON-OFF" w Tabeli 3 

oraz 4. Opis "Z konserwacją" oznacza w tabeli, że należyte przeglądy, konserwacje, naprawy i wymiany podzespołów są przeprowa-

dzane zgodnie ze wskazówkami zawartymi w tym rozdziale. Ale, gdy wyłącznik mocy wykona trzy operacje wyzwolenia przy prą-

dzie zbliżonym do znamionowego prądu wyłączeniowego (trzy standardowo obciążalne cykle robocze), jest to już koniec jego nie-

zagrożonej żywotności, nawet jeżeli każdorazowo po takim wyłączeniu został przeprowadzony gruntowny przegląd. Taki wyłącznik 

mocy będzie miał tendencję do ulegania awariom i powinien zostać wymieniony bez dalszej zwłoki w celu uniknięcia nieustannych 

przestojów spowodowanych przeglądami i wymianami podzespołów. Zobacz też w rozdziale 6-2, gdzie omówiono szczegółowe 

procedury związane z wyminą podzespołów. 

 

6-1. Procedury przeglądowe 

 OSTROŻNIE 
� Konserwacja, dokonywanie przeglądów oraz wymiana podzespołów w wyłączniku mocy musi być dokonywana przez osoby 

do tego przygotowane. 

� Nie dotykaj części przewodzących prąd lub też innych elementów konstrukcyjnych w ich pobliżu natychmiast po zadziałaniu 

wyłącznika mocy. Utrzymujące się w nich ciepło może być przyczyną poparzeń. 

� Zanim rozpoczniesz jakiekolwiek prace przy wyłączniku mocy najpierw otwórz główny łącznik zasilania lub aby osiągnąć to 

samo odizoluj go od wszystkich źródeł mocy/napięcia. W przeciwnym razie może to być przyczyną porażenia prądem elek-

trycznym. 

� Zwróć uwagę i nie dopuszczaj by na stykach głównych oraz sterowniczych zalegał kurz. Warstwa kurzu na powierzchni sty-

kowej może być przyczyną pożaru. 

� Zanim przystąpisz do konserwacji, przeglądów lub wymiany podzespołów, upewnij się że sprężyny zamykające są rozbrojone 

oraz wyłącznik mocy jest otwarty. W przeciwnym razie nieumyślna operacja łączeniowa może doprowadzić do tego że me-

chanizm łączeniowy uderzy z dużą siłą w palce lub narzędzia powodując poważne obrażenia. 

� Pamiętaj o okresowym dokręcaniu z odpowiednim momentem śrub w zaciskach. Zaniedbanie tego zalecenia może być 
przyczyną pożaru. 

� Podczas szlifowania powierzchni stykowych zwróć uwagę aby nie dopuścić do wniknięcia zeszlifowanego pyłu do mechani-

zmu łączeniowego wyłącznika. Wytrzyj do czysta te powierzchnie po zeszlifowaniu. W przeciwnym razie może być to przy-

czyną awarii lub pożaru. 

� Nie przeprowadzaj testów wytrzymałości izolacji w warunkach innych niż zalecane. Takie postępowanie może być przyczyną 
awarii. 

� Zwróć uwagę aby komory łukowe wróciły na swoje miejsce po ich wyjęciu. Zaniedbanie tego lub nieprawidłowy ich montaż 
może być przyczyną pożaru lub ciężkich poparzeń. 

� Podczas zazbrajania sprężyn zamykających lub przeprowadzania operacji łączeniowych na wyłączniku mocy z założonymi 

komorami łukowymi, ale gdy na czas prac konserwacyjnych lub przeglądowych zdjęta jest osłona czołowa oraz/lub osłony 

boczne, to wtedy nigdy nie dotykaj innych części poza tymi, które są wymagane do powyższych operacji (dźwignia napędo-

wa, przyciski ON/OFF, rdzeń ruchomy itp.). Lekceważąc to zalecenie narażamy palce lub narzędzia na uderzenie mogące 

spowodować poważne obrażenia. 

� Podczas wymiany wyposażenia pomocniczego należy zachować dużą ostrożność, tak aby nie uszkodzić ich obwodów ste-

rowniczych lub nie zerwać przewodów pomiędzy listwą pomocniczą, a urządzeniami umieszczonymi w korpusie wyłącznika. 

Takie postępowanie może być przyczyną awarii. 

 

Dla zagwarantowania bezpieczeństwa, upewnij się że wykonałeś prace przygotowawcze opisane w rozdziale 6-2-1, w przypadku 

jeżeli nie określono odrębnych prac w procedurach przeglądowych. W Tabeli 24 oraz 25 podano odpowiednio procedury dla przeglą-

dów normalnych i dla przeglądów gruntownych. 

� Informacje, które należy podać w zapytaniu serwisowym 

Jeśli mieliby Państwo życzenie abyśmy to my zajęli się nieprawidłowościami w Waszych aparatach prosimy skontaktować się z nami 

wypełniając uprzednio poniższą Tabelę 23 informacjami w możliwie pełnej treści. Nasze dane kontaktowe znajdą Państwo na końcu 

niniejszej instrukcji. 
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Tabela 23 Informacje wymagane w zapytaniu serwisowym 

Kategoria Opis Źródło 

Typ AR_____ __  __ bieguny  � z kasetą wysuwną 
   � stacjonarny Tabliczka znamionowa 

Nr seryjny (fabryczny) __________ – ______ 

Napięcie znamionowe � AC � DC _______V Specyfikacja wyrobu 

Prąd znamionowy 
obwodu głównego ________A In 

Sposób zazbrajania sprężyny � Zazbrajanie ręczne � Zazbrajanie silnikowe 
 Znamionowe napięcie silnika: � AC � DC ______V 

Sekcja CLOSING 
(ZAMYKANIE) na 
tabliczce znamionowej 

Zabezpieczenie nadprądowe � Brak  � Wyposażony  Typ: AGR-11__ – _______ 
  Znamionowe napięcie pomocnicze: � AC � DC ______V 

Sekcja OCR-a na 
tabliczce znamionowej 

Urządzenie wyzwalania 
elektrycznego 

� Wyzwalacz wzrostowy (SHT)   Napięcie znamionowe: � AC � DC ______V 
� Wyzwalacz podnapięciowy (UVT) Napięcie znamionowe: � AC � DC ______V 

Sekcja TRIPPING 
(WYZWALANIE) na 
tabliczce znamionowej 

Specjalne wymagania SR: ________    SS: ________    SO: ________ 
Sekcja OTHERS (INNE) 
na tabliczce 
znamionowej 

Warunki pracy 
(Napięcie, prąd, środowisko)  - 

Oznaki nieprawidłowości 
(w szczegółach): Kiedy, Jak, 
Gdzie, itp.) 

 - 

Zrobione przeglądy/podjęte 
działania (jeżeli były)  6-1. 

Stan obecny i planowany 

 
 
Data i czas dozwolonego wyłączenia zasilania: __________________________ 
Miejsce, w którym mielibyśmy podjąć działania: __________________________ 

- 

� Informacje zawarte na tabliczce znamionowej należy podać w szczegółach. 

� Dokumenty związane takie jak specyfikacja wyrobu oraz raporty z przeglądów należy również dołączyć. 

� Jeżeli jest już wyznaczony termin przeglądu i uzgodniony plan konserwacji, prosimy o takiej sposobności powiadomić nas możliwie najwcześniej. Nasza grupa serwisowa może 

nie uwzględnić Państwa zgłoszenia przekazanego w ostatniej chwili. 
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Tabela 24 Procedury przeglądu normalnego 
Sprawdzany 

punkt Nr Sprawdzana 
kategoria Opis 

Ogólnie 
(*1) 

1 
Przebarwienie 
przewodników Sprawdź przyłączone szyny, przyłącza obwodu głównego, oraz elementy przewodzące prąd pod kątem 

cieplnych przebarwień. Jeżeli tego rodzaju objawy zostaną znalezione prosimy o kontakt z nami. 
2 Zagubienie 

części Sprawdź czy nie brakuje śrub, sworzni, nakrętek, podkładek, sprężyn, klamer itp. Jeżeli jakiejkolwiek z nich 
brakuje, prosimy o kontakt z nami. 

3 
Uszkodzenie 
części 

Sprawdź części pod kątem deformacji, pęknięć, odstających wiórów, rdzy lub innych uszkodzeń. Jeżeli 
uszkodzenia tego typu zostaną znalezione prosimy o kontakt z nami. 

4 Zaleganie 
kurzu Sprawdź czy nie gromadzi się żaden kurz w wyłączniku mocy. Jeżeli kurz już zalega, użyj podręcznego 

odkurzacza do usunięcia kurzu, a następnie przetrzyj powierzchnię suchą, czystą szmatką. 
Zaciski obwodów 
głównych/ 
sterowniczych 
Zobacz 2-3. 5 Podłączenia Sprawdź śruby w zaciskach obwodu głównego, śrubę zacisku uziemienia, śruby w zaciskach styków po-

mocniczych, śruby w zaciskach obwodów sterowniczych oraz śruby w zaciskach styków pozycyjnych czy 
nie uległy poluzowaniu. Jeśli są poluzowane, dokręć je z odpowiednim momentem. 

Styki obwodów 
głównych/ 
sterowniczych 
Zobacz 4-2. 6 

Stan 
powierzchni Wysuń korpus wyłącznika z kasety wysuwnej i sprawdź czy na stykach nie zalega kurz oraz czy się nie 

przebarwiły. Jeżeli zgromadził się kurz, użyj odkurzacza do jego usunięcia, a następnie przetrzyj po-
wierzchnię suchą, czystą szmatką. Jeżeli powierzchnia jest mocno przebarwiona, wypoleruj ją papierem 
ściernym o ziarnistości #200 (*2). Na styki obwodu głównego nałóż smar stykowy (smar klasy SS, Nr F-5G, 
FUJI KAGAKU SANGYO) pokrywając równomiernie powierzchnię stykową po jej wyczyszczeniu. 
� Nadmierna ilość smaru sprzyja gromadzeniu się kurzu. Smar należy nakładać w niewielkiej ilości. 
� Czernienie styków spowodowane jest utlenianiem lub zaśniedzeniem i nie wywołuje ono szkodliwych 

skutków, poza wyjątkowymi przypadkami. Jeżeli zauważysz przebarwienia cieplne, ślady po łuku, nie-
równości lub złuszczanie powłoki galwanicznej prosimy o kontakt z nami. 

Komora łukowa 
Zobacz 6-2-2. 7 

Zaleganie 
kurzu 
/Uszkodzenie Wyjmij komorę łukową i sprawdź czy nie ma obcych ciał lub złogów kurzu, zniekształceń, pęknięć, wiórów i 

innych uszkodzeń. Jeżeli nagromadziły się obce materiały lub kurz, użyj odkurzacza do ich usunięcia, a 
następnie przetrzyj suchą, czystą szmatką. Jeżeli przywarły jakieś metalowe odpryski, użyj papieru ścier-
nego do ich usunięcia. (*2) Jeżeli komora łukowa ma mocno zapieczone drobinki jest wówczas uszkodzo-
na, taka komora łukowa nadaje się tylko do wymiany. 

Obwód główny, 
Komora łukowa 
Zobacz 6-2-2. 8 

Rezystancja 
izolacji Zamknij wyłącznik mocy, oraz używając miernika DC500V Megger, sprawdź czy rezystancja izolacji pomię-

dzy przyłączami obwodów głównych, pomiędzy zespołem przyłączy obwodów głównych a ziemią, oraz 
pomiędzy zakończeniami przyległych obwodów przekracza 5M omów. Jeżeli rezystancja nie przekracza 
5M omów, użyj papieru ściernego i usuń zwęglone fragmenty izolacji otaczającej przyłącza lub części 
przewodzące prąd oraz/lub odpryski przyczepione do komór łukowych oraz do płytek łukowych dejoniza-
cyjnych. (*2) Jeżeli problem nie ustąpi, prosimy o kontakt. 

Styki 
Zobacz 6-2-2, 
6-2-3 i 6-2-4. 9 

Stan 
powierzchni Wyjmij komorę łukową i sprawdź obrzeża styków, styki oraz wierzchołki styków na obecność ciał obcych 

lub złogów kurzu, zniekształceń, pęknięć, wiórów lub innych uszkodzeń. Jeżeli nagromadził się kurz, użyj 
odkurzacza do jego usunięcia, a następnie wytrzyj suchą, czystą szmatką. Jeżeli wierzchołki styków są 
mocno odbarwione lub chropowate, przeszlifuj je papierem ściernym o ziarnistości #200 (*2) Jeżeli wierz-
chołek styku uległ uszkodzeniu albo jego grubość po szlifowaniu nie przekracza 0,7 mm, to należy wymie-
nić zarówno styki ruchome jak i nieruchome. 
� Czernienie wierzchołków styków spowodowane jest utlenianiem lub śniedzieniem i zostanie samoistnie  

wyczyszczone podczas operacji zamykania. Nie wywołuje ono szkodliwych skutków, poza wyjątkowymi 
przypadkami. Jeżeli zauważysz przebarwienia cieplne konieczne będzie przeprowadzenie szczegóło-
wego przeglądu. 

10 Poluzowanie 
śrub Sprawdź czy śruby oznaczone jako A i B służące do mocowania styków ruchomych i nieruchomych nie 

poluzowały się. Jeżeli tak się stało dokręć je ponownie. 
Obwód 
sterowniczy 
Zobacz 6-2-5. 11 Oprzewodowa-

nie Zdejmij osłony boczne i czołowe, sprawdź czy oprzewodowanie jest poprawnie wykonane, czy nie ma 
odłączonych lub uszkodzonych przewodów. Jeżeli zauważysz nieprawidłowe podłączenie, podłącz je pra-
widłowo. Jeżeli przewód jest odłączony lub uszkodzony, prosimy o kontakt. 

Mechanizm 
operujący 
Zobacz 6-2-7. 12 Mechanizm 

wewnętrzny Po wyjęciu OCR-a, sprawdź mechanizm wewnętrzny, czy nie brakuje w nim jakiś części, czy nie ma w nim 
zniekształceń, pęknięć, wiórów, ciał obcych lub złogów kurzu, urwanych sprężyn lub rdzy. Jeżeli nagroma-
dziły się ciała obce lub kurz, użyj odkurzacza do ich usunięcia, a następnie przetrzyj te miejsca suchą, 
czystą szmatką. Jeżeli jakiś części brakuje lub są uszkodzone albo urwały się sprężyny, prosimy o kontakt. 

Styki 
pomocnicze 
Zobacz 6-2-9. 13 Działanie Sprawdź czy styki pomocnicze 

działają w sposób pokazany po 
prawej stronie. 
Jeżeli nie, wymień styki. Stan dźwigni 

operującej Oporność przejścia 
pomiędzy _11 i _12 Oporność przejścia 

pomiędzy _11 i _14 
Położenie 
naturalne 100 mΩ lub mniej Bardzo wysoka 

Podniesienie do 
najwyższego 
położenia 

Bardzo wysoka 100 mΩ lub mniej 
14 

Kontakty 
styków 
pomocniczych Wyjmij styki pomocnicze i sprawdź czy ich kontakty nie są chropowate. Jeżeli są mocno chropowate należy 

je wymienić. 
15 

Poluzowanie 
śrub 

Sprawdź czy nie poluzowały się śruby w zaciskach styków pomocniczych. Jeżeli tak się stało dokręć je 
ponownie. 

Pochodne 
mechanizmu 
operującego 
Zobacz 4-1 i 4-2. 16 

Mechanizm 
wysuwania/ 
wsuwania Wysuń i wsuń z powrotem korpus wyłącznika aby sprawdzić czy korba wysuwna obraca się lekko z prze-

widzianym do tej operacji momentem, czy wskaźniki położenia wskazują właściwie określone położenie, 
czy przycisk resetujący działa normalnie oraz czy podczas kręcenia korbą nie słychać niepokojących, 
nienaturalnych dźwięków. Jeżeli zauważymy jakąś anomalię, prosimy o kontakt. 

17 UVT Mając korpus wyłącznika w położeniu ISOLATED (ODIZOLOWANY), należy zazbroić ręcznie sprężyny 
zamykające i spróbować załączyć wyłącznik mocy upewniając się że nie jest to możliwe. Jeżeli jednak 
wyłącznik mocy da się załączyć, koniecznie będzie przeprowadzenie szczegółowego przeglądu. 

18 

Mechanizm 
operacyjny, 
LRC, SHT i 
UVT 

Mając korpus wyłącznika w położeniu TEST oraz zasilone napięciem obwody urządzeń, SHT i UVT, prze-
prowadź silnikową operację zazbrajania sprężyn zamykających oraz kilka razy ręczną i elektryczną opera-
cję zamknij/otwórz, tak aby sprawdzić poprawność działania wskaźnika zazbrojenia, wskaźnika ON-OFF 
oraz licznika cykli ON-OFF oraz czy z mechanizmów nie wydobywają się nienaturalne odgłosy. Jeżeli 
pojawi się jakakolwiek nieprawidłowość, należy przeprowadzić szczegółowy przegląd. 

*1: Zawsze sprawdzaj kategorię "Ogólnie" podczas wykonywania procedur przeglądu pokazanych w powyższej Tabeli 24. 

*2: Należy zadbać o to, aby pył powstały po szlifowaniu nie wniknął do wnętrza wyłącznika mocy. Wytrzyj powierzchnię styków z pyłu po szlifowaniu do czysta. 



 

KRB-5258b_pl -47- 

Tabela 25 Procedury przeglądu szczegółowego 
Sprawdzany 

punkt Nr Sprawdzana 
kategoria Opis 

Urządzenie 
wyzwalania 
podnapięcio-
wego (UVT) 
Zobacz 6-2-1. 

1 Rezystancja 
cewki Rozłącz ręczną złączkę (czerwoną) i używając miernika zmierz rezystancję cewki pomiędzy zaci-

skami i upewnij się że dla cewki podtrzymującej wynosi ona w granicach między 410 - 510 Ω, a dla 
cewki przyciągającej jest to między 5,6 - 6,8 Ω. (*) Jeżeli jest inaczej, wymień UVT. 

2 Poprawność 
działania Wyjmij UVT i wciśnij popychacz, a następnie sprawdź czy na pewno po zwolnieniu nacisku na po-

pychacz wraca on delikatnie do poprzedniego położenia. Jeżeli tak nie jest, wymień UVT. 
3 Długość i skok 

popychacza Wyjmij UVT i używając suwmiarki, upewnij się czy zmierzona długość popychacza w jego natural-
nym stanie mieści się w granicach 32,5 - 33,5 mm, a skok popychacza wynosi 6,5 - 7,5 mm. Jeżeli 
tak nie jest, wymień UVT. 

4 Złączka 
ręczna Sprawdź czy ręczna złączka (czerwona) jest prawidłowo podłączona do odpowiadającej jej złączki 

ręcznej (czerwonej) w wyłączniku mocy. Jeżeli podłączenie jest nieprawidłowe, zrób to poprawnie. 
5 Poluzowanie 

śrub Sprawdź czy śruby mocujące UVT nie są poluzowane. Jeśli są poluzowane, dokręć je. 
Styki 
Zobacz 6-2-2, 
6-2-3 i 6-2-4  6 

Odstęp 
oddzielający  Przy otwartym wyłączniku mocy, wyjmij komory łukowe i używając cyrkla oraz suwmiarki, upewnij 

się że odstęp pomiędzy wierzchołkami styków ruchomych i nieruchomych mieści się w następują-
cych granicach. Jeżeli tak nie jest, wymień zarówno styki ruchome jak i nieruchome. Jeżeli wymiana 
styków nie daje poprawy, prosimy o kontakt. 

Odstęp między wierzchołkami styków ruchomych 

Typy                     i nieruchomych (mm) 
Strona zasilania Strona obciążenia 

Faza A-C Faza N Faza A-C Faza N 
AR208S, AR212S, AR216S, AR220S, AR325S, AR332S, AR440S(3P) 17-20,5 16-20 17-20,5 16-20 

AR440S(4P) 17-21,5 17-21,5 17-21,5 17-21,5 

AR212H, AR216H, AR220H, AR316H, AR320H, AR325H, AR332H 17-20,5 16-20 16-20 16-20 

7 Nakładanie Wsuń pionowo pręt o średnicy 3,5 - 4,0 mm i o długości 50 mm do otworu pomiarowego nakładania, 
aż do momentu gdy się zatrzyma i zmierz na jaką wysokość wystaje ten pręt, gdy wyłącznik mocy 
jest otwarty, a na jaką gdy jest zamknięty. Upewnij się, że różnica pomiędzy tymi wysokościami jest 
następująca: strona zasilania; 2,7-3,4 mm, strona obciążenia; 2,7-4,0 mm. (Różnica wartości po 
stronie zasilania i po stronie obciążenia przekraczająca 1,0 mm jest niedopuszczalna.) Jeżeli tak nie 
jest, wymień zarówno styki ruchome jak też nieruchome. Jeżeli wymiana styków nie daje poprawy, 
prosimy o kontakt. 

Przetworniki 
prądowe 
Zobacz 6-2-3. 8 Poluzowanie 

śrub Sprawdź czy śruby mocujące przetworniki prądowe nie są poluzowane. Jeśli są poluzowane, dokręć 
je. 

Cewka 
zamykająca 
(LRC) 
Zobacz 6-2-5. 

9 Rezystancja 
cewki Rozłącz ręczną złączkę (zieloną), tę która jest bliżej cewki i używając miernika zmierz rezystancję 

cewki pomiędzy zaciskami oraz upewnij się, że mieści się ona w granicach określonych w Tabeli 10. 
(*) Jeżeli tak nie jest, wymień cewkę LRC. 

10 Długość i skok 
popychacza Wyjmij LRC i używając suwmiarki, upewnij się czy zmierzona długość popychacza w jego natural-

nym stanie mieści się w granicach 24,2 - 24,8 mm oraz czy popychacz wystaje na wysokość 
6,3 - 7 mm gdy jego rdzeń ruchomy jest wciśnięty. Jeżeli tak nie jest, wymień LRC. 

11 Złączka 
ręczna Sprawdź czy ręczna złączka (zielona) jest prawidłowo podłączona do odpowiadającej jej złączki 

ręcznej (zielonej) w wyłączniku mocy. Jeżeli podłączenie jest nieprawidłowe, zrób to poprawnie. 
12 Poluzowanie 

śrub Sprawdź czy śruby mocujące LRC nie są poluzowane. Jeśli są poluzowane, dokręć je. 
13 Działanie 

mechaniczne Przy zazbrojonych sprężynach zamykających, sprawdź czy popychając rdzeń ruchomy spowoduje-
my łagodne zamknięcie wyłącznika mocy, oraz czy puszczając rdzeń ruchomy sprawimy że powróci 
on łagodnie na swoje miejsce. Jeżeli tak nie jest, wymień LRC. Jeżeli wymiana LRC nie daje po-
prawy, prosimy o kontakt. Po przeglądzie, otwórz wyłącznik mocy i rozbrój sprężyny zamykające. 

Urządzenie 
wyzwalania 
wzrostowego 
(SHT) 
Zobacz 6-2-6. 

14 Rezystancja 
cewki Rozłącz ręczną złączkę (czarną), tę która jest bliżej cewki i używając miernika zmierz rezystancję 

cewki pomiędzy zaciskami oraz upewnij się, że mieści się ona w granicach określonych w Tabeli 11. 
(*) Jeżeli tak nie jest, wymień cewkę SHT. 

15 Długość i skok 
popychacza Wyjmij SHT i używając suwmiarki, upewnij się czy zmierzona długość popychacza w jego natural-

nym stanie mieści się w granicach 24,2 - 24,8 mm oraz czy popychacz wystaje na wysokość 
6,3 - 7 mm gdy jego rdzeń ruchomy jest wciśnięty. Jeżeli tak nie jest, wymień SHT. 

16 Złączka 
ręczna Sprawdź czy ręczna złączka (czarna) jest prawidłowo podłączona do odpowiadającej jej złączki 

ręcznej (czarnej) w wyłączniku mocy. Jeżeli podłączenie jest nieprawidłowe, zrób to poprawnie. 

17 Poluzowanie 
śrub Sprawdź czy śruby mocujące SHT nie są poluzowane. Jeśli są poluzowane, dokręć je. 

18 Działanie 
mechaniczne Przy zamkniętym wyłączniku mocy, sprawdź czy popychając rdzeń ruchomy spowodujemy łagodne 

otwarcie wyłącznika mocy, oraz czy puszczając rdzeń ruchomy sprawimy że powróci on łagodnie na 
swoje miejsce. Jeżeli tak nie jest, wymień SHT. Jeżeli wymiana SHT nie daje poprawy, prosimy o 
kontakt. Po przeglądzie rozbrój sprężyny zamykające. 

Cewka 
spustowa z 
magnetycznym 
podtrzymaniem 
(MHT) 
Zobacz 6-2-8. 

19 Rezystancja 
cewki Rozłącz ręczną złączkę (czerwoną) i używając miernika zmierz rezystancję cewki pomiędzy zaci-

skami i upewnij się że wynosi ona między 1,8 - 2,2 Ω. (*) Jeżeli jest inaczej, wymień MHT. 

20 Sprawność Wyjmij MHT i wyciągnij powoli rdzeń ruchomy, potem upewnij się że popychając rdzeń ruchomy 
wyczujemy że jest on łagodnie przyciągany, a następnie całkowicie wciągany do wewnątrz cewki. 
Jeżeli tak nie jest, wymień MHT. 

21 
Długość i skok 
rdzenia 
ruchomego Wyjmij MHT i używając suwmiarki, upewnij się czy wysokość rdzenia ruchomego w stanie całkowi-

tego wyciągnięcia mieści się w granicach 6,7 - 7,3 mm. Jeżeli tak nie jest, wymień MHT. 

22 Złączka 
ręczna Sprawdź czy ręczna złączka (czerwona) jest prawidłowo podłączona do odpowiadającej jej złączki 

ręcznej (czerwonej) w wyłączniku mocy. Jeżeli podłączenie jest nieprawidłowe, zrób to poprawnie. 

23 Poluzowanie 
śrub Sprawdź czy śruby mocujące MHT nie są poluzowane. Jeśli są poluzowane, dokręć je. 
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Tabela 25 Procedury przeglądu szczegółowego (ciąg dalszy) 

Sprawdzany 
punkt Nr Sprawdzana 

kategoria Opis 
Silnik 
zazbrajający i 
cewka LRC 24 Działanie 

elektryczne Przy korpusie wyłącznika zmontowanym tak jak w stanie oryginalnym, przestaw korpus wyłącznika 
do położenia TEST, zasil wyłącznik mocy jego napięciem pomocniczym i spróbuj przeprowadzić 
operację zazbrajania silnikowego i zamykania elektrycznego z maks. i min. napięciami dopuszczal-
nymi z zakresu napięć zazbrajania/zamykania, ta aby upewnić się czy wyłącznik mocy działa nor-
malnie (Zobacz Tabela 10). Jeżeli wyłącznik mocy nie działa normalnie, prosimy o kontakt. 

SHT 25 Działanie 
elektryczne Przy korpusie wyłącznika zmontowanym tak jak w stanie oryginalnym, przestaw korpus wyłącznika 

do położenia TEST, zamknij wyłącznik mocy, zasil napięciem wyzwalacz wzrostowy (SHT) i spróbuj 
przeprowadzić operację otwierania elektrycznego z maks. i min. napięciami dopuszczalnymi z za-
kresu napięć otwierania, ta aby upewnić się że wyłącznik otwiera się od wyzwolenia normalnie (Zo-
bacz Tabela 11). Jeżeli wyłącznik mocy nie otworzy się pod wpływem wyzwolenia, prosimy o kon-
takt. 

UVT 26 Działanie 
elektryczne Przy korpusie wyłącznika zmontowanym tak jak w stanie oryginalnym, przestaw korpus wyłącznika 

do położenia TEST, zazbrój sprężyny zamykające i upewnij się czy wyłącznik mocy da się zamknąć, 
gdy wyzwalacz podnapięciowy (UVT) zasilany jest napięciem przyciągającym. Następnie obniżaj 
stopniowo napięcie zasilające UVT tak aby upewnić się, że napięcie otwierania mieści się w ustalo-
nym zakresie napięcia otwierającego (Zobacz Tabela 12). Jeżeli wyłącznik mocy nie działa normal-
nie, prosimy o kontakt. 

OCR i MHT 27 Działanie Przy korpusie wyłącznika zmontowanym tak jak w stanie oryginalnym, sprawdź zabezpieczenie 
nadprądowe (OCR) oraz cewkę MHT przy pomocy testera zabezpieczenia typu ANU-1 (opcjonalny), 
aby upewnić się że wyłącznik mocy działa normalnie. Jeżeli wyłącznik mocy nie działa normalnie, 
prosimy o kontakt. 

� Zawsze sprawdzaj kategorię "Ogólnie" z Tabeli 24 podczas wykonywania procedur przeglądu pokazanych w powyższej Tabeli 25. 

* Należy zwrócić uwagę i unikać sytuacji, w których podczas zetknięcia się próbników miernika ze szpilkami wtyków te ostanie mogłyby ulec uszkodzeniu bądź zniekształceniu. 

 

6-2. Procedura wymiany podzespołów 

 OSTROŻNIE 
� Konserwacja, dokonywanie przeglądów oraz wymiana podzespołów w wyłączniku mocy musi być dokonywana przez osoby 

do tego przygotowane. 

� Nie dotykaj części przewodzących prąd lub też innych elementów konstrukcyjnych w ich pobliżu natychmiast po zadziałaniu 

wyłącznika mocy. Utrzymujące się w nich ciepło może być przyczyną poparzeń. 

� Zanim rozpoczniesz jakiekolwiek prace przy wyłączniku mocy najpierw otwórz główny łącznik zasilania lub aby osiągnąć to 

samo odizoluj go od wszystkich źródeł mocy/napięcia. W przeciwnym razie może to być przyczyną porażenia prądem elek-

trycznym. 

� Zwróć uwagę i nie dopuszczaj by na stykach głównych oraz sterowniczych zalegał kurz. Warstwa kurzu na powierzchni sty-

kowej może być przyczyną pożaru. 

� Zanim przystąpisz do konserwacji, przeglądów lub wymiany podzespołów, upewnij się że sprężyny zamykające są rozbrojone 

oraz wyłącznik mocy jest otwarty. W przeciwnym razie nieumyślna operacja łączeniowa może doprowadzić do tego że me-

chanizm łączeniowy uderzy z dużą siłą w palce lub narzędzia powodując poważne obrażenia. 

� Zwróć uwagę aby komory łukowe wróciły na swoje miejsce po ich wyjęciu. Zaniedbanie tego lub nieprawidłowy ich montaż 
może być przyczyną pożaru lub ciężkich poparzeń. 

� Podczas wymiany wyposażenia pomocniczego należy zachować dużą ostrożność, tak aby nie uszkodzić ich obwodów ste-

rowniczych lub nie zerwać przewodów pomiędzy listwą pomocniczą, a urządzeniami umieszczonymi w korpusie wyłącznika. 

Takie postępowanie może być przyczyną awarii. 
 

6-2-1. Przygotowanie 
Upewnij się, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa poczyniłeś następujące przygotowania związane z wymianą podzespołów. 
1) Otwórz główny łącznik zasilania lub aby osiągnąć to samo odizoluj obwód główny oraz obwody sterownicze od wszystkich źró-

deł mocy/napięcia. 

2) Wysuń korpus wyłącznika do położenia, w którym można go wyjąć, a następnie wyjmij go używając opcjonalnego podnośnika 

lub uszu transportowych. Odsyłamy do rozdziału 4-2-2 oraz 2-1-2. 

3) Rozbrój sprężyny zamykające oraz otwórz wyłącznik mocy. Procedury różnią się w zależności od tego, czy wyłącznik mocy jest 

bądź nie jest wyposażony w urządzenie wyzwalania podnapięciowego (UVT). 

� Gdy wyłącznik mocy nie jest wyposażony w urządzenie wyzwalania podnapięciowego (UVT): 
Przeprowadź ręczną operację zamykania/otwierania wyłącznika mocy. Odsyłamy do rozdziału 4-1-2 oraz 4-1-3. 

� Gdy wyłącznik mocy jest wyposażony w urządzenie wyzwalania podnapięciowego (UVT): 
(1) Przekręć pięć lub sześć razy śruby mocujące osłonę czołową główną w celu ich wykręcenia, tak jak to pokazuje Fot. 36. Jeżeli 

wyłącznik mocy jest wyposażony również w osłony czołowe boczne, najpierw zdejmij osłony czołowe boczne, i wtedy dopiero 

odkręcaj śruby w osłonie głównej. (Śruby mocujące osłonę są osadzone na stałe, czyli są to tzw. śruby uwięzione, których nie 

można wyjąć z osłon, więc nie można ich też zgubić.) 
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Położenie śrub mocujących w osłonach czołowych 

 

 

 

 

  Wyłącznik mocy serii AR2  Wyłącznik mocy serii AR2  Wyłącznik mocy serii AR3/4 
   w wersji 3-biegunowej   w wersji 4-biegunowej 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 36 Śruby mocujące osłonę 

 

(2) Wykręć śruby mocujące blok złącza sterowniczego jak pokazano na Fot. 37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 37 Śruby mocujące blok złącza sterowniczego 

 

(3) Odsuń osłonę czołową na lewo i odchyl do góry blok złącza sterowniczego, tak jak pokazuje to Fot. 38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 38 Odchylenie do góry bloku złącza sterowniczego 

 

 

 

Osłona czołowa 

 

Osłony boczne 

 

Śruby mocujące 

osłonę 

Śruby mocujące osłonę (uwięzione), 

łeb walcowy krzyżowy M5 × 20 (4 - 8) 

z podkładką płaską i sprężystą. 
Moment dokręcania: 2,7 - 3,5 Nm. 

Osłona czołowa 

Osłona czołowa 

 

 

Blok złącza 

sterowniczego 

Blok złącza sterowniczego Śruby mocujące blok złącza sterow-

niczego, łeb walcowy krzyżowy 

M5 × 10 (2) z podkładką płaską i 
sprężystą. 
Moment dokręcania: 2,7 - 3,5 Nm. 
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(4) Przekręć osiem do dziesięciu razy śruby mocujące cewkę UVT w celu ich wykręcenia, rozłącz ręczną złączkę (czerwoną), a na-

stępnie wyjmij cewkę UVT, jak pokazano na Fot. 39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 39 Wyjmowanie cewki zanikowej UVT 

 

(5) Przekręć w dół blok złącza sterowniczego i dosuń osłonę czołową w jej poprzedniego położenia, tak jak pokazano na Fot. 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 40 Dosunięcie osłony czołowej do jej naturalnego położenia 

(6) Przeprowadź ręczną operację zamykania/otwierania wyłącznika mocy. Odsyłamy do rozdziałów 4-1-2 i 4-1-3. 

(7) Przyjmij odwrotną kolejność wykonywanych czynności przy ponownym instalowaniu każdego zdemontowanego na czas inspek-

cji podzespołu lub elementu. 

� Fot. 41 przedstawia ogólny widok wyzwalacza podnapięciowego/cewki zanikowej UVT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 41 Widok ogólny cewki zanikowej UVT 

Blok złącza sterowniczego Osłona czołowa 

Popychacz 

 

Zacisk Nr 1 

Zacisk Nr 2 

Zacisk Nr 3 

 

Złączka ręczna (czerwona, 3-pinowa) 
 
Rezystancję cewki przyciągającej 

należy mierzyć między zaciskami 1 i 2. 

Rezystancję cewki podtrzymującej 

należy mierzyć między zaciskami 1 i 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Pomiar długości popychacza 

Śruby mocujące cewkę UVT 

Śruby mocujące cewkę UVT, 

łeb walcowy krzyżowy M4 × 60 (2) 

z podkładką sprężystą. 
Moment dokręcania: 1,3 - 1,7 Nm. 

Złączka ręczna (czerwona) 

Cewka zanikowa UVT 

 

Cewka zamykająca LRC 



 

KRB-5258b_pl -51- 

6-2-2. Komory łukowe 
Poniżej przedstawiono sposób dokonania wymiany komór łukowych. 

1) Poczyń przygotowania niezbędne przy wymianie podzespołów. Odsyłamy do rozdziału 6-2-1. 
2) Ostrożnie połóż korpus wyłącznika na podkładkach plecami do dołu, jak to pokazano na Fot. 42. Podkładki muszą mieć wyso-

kość przynajmniej 7 cm, tak aby nie dopuścić do zniekształceń wystających od tyłu korpusu elementów, a dodatkowo posiadać 

wystarczające gabaryty oraz wytrzymałość pozwalającą na bezpieczne położenie na nich korpusu wyłącznika. Należy utrzymy-

wać styki obwodu głównego w czystości i chronić przed kurzem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 42 Położenie korpusu wyłącznika na podkładkach 
 

3) Przekręć od ośmiu do dziesięciu razy śruby mocujące komorę łukową w celu ich wykręcenia, tak jak to pokazuje Fot. 43. (Śruby 

mocujące komorę łukową są tam osadzone na stałe, są to tzw. śruby uwięzione, które nie mogą wypaść z komory łukowej.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Komory łukowe (po stronie górnej)    Komory łukowe (po stronie dolnej) 

Fot. 43 Śruby mocujące komory łukowe 
 

4) Trzymając za obie śruby mocujące, pociągnij i wyjmij komorę łukową. 

5) Przyjmij odwrotną kolejność wykonywanych czynności przy ponownym instalowaniu każdego zdemontowanego na czas inspek-

cji podzespołu lub elementu. 

� Fot. 44 przedstawia wyjętą komorę łukową. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 44 Komora łukowa 

Podkładka 

7 cm lub wyżej 

Korpus wyłącznika 

Płytki gaszące łuk 

(dejonizacyjne) 

Śruby mocujące komorę łukową 

Komory łukowe (6 - 8) 

Śruby mocujące komorę łukową 
(uwięzione), łeb walcowy krzyżowy 

M6 (12 - 32) z podkładką płaską 
i sprężystą. 
Moment dokręcania: 4,7 - 5,9 Nm. 
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6-2-3. Styki główne nieruchome 
Poniżej przedstawiono sposób dokonania wymiany styków głównych nieruchomych. Rys. 45 przestawia ogólny schemat blokowy 

styków nieruchomych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 45 Ogólny schemat blokowy styków nieruchomych 

 

1) Poczyń przygotowania niezbędne przy wymianie podzespołów. Odsyłamy do rozdziału 6-2-1. 
2) Odkręć śruby mocujące przetworniki prądowe (cewki Rogowskiego) i wyjmij te przetworniki oraz przekładniki prądowe (CT) 

zasilające umieszczone pod nimi. Uważaj aby nie naciągać nadmiernie przewodów przypiętych do przetworników prądowych 

oraz przekładników prądowych zasilających. Aby wyjąć przetwornik prądowy, uchwyć go w jego górnej części, potem odchyl go 

w dół i trzymając w tej skośnej pozycji, łagodnie wyciągnij go na zewnątrz, tak jak pokazano to na Fot. 46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 46 Styki główne nieruchome 

 

3) Odkręć śruby A i B mocujące styki nieruchome. 

Uformowana podstawa 

Wierzchołek styku ruchomego 

Styk ruchomy 

Izolacyjny trzon napędowy 

Śruba mocująca styk ruchomy, 

łeb imbusowy 5/M8 × 30 (6-16) 

(M8 × 25 tylko dla AR208S) 

z podkładką sprężystą. 
Moment dokręcania: 14,7 Nm. 

Śruba A mocująca styk nieruchomy, 

łeb walcowy krzyżowy M6 × 30 (12-32) 

z podkładką płaską i sprężystą. 
Moment dokręcania: 4,7 - 5,9 Nm. 

Śruba B mocująca styk nieruchomy, 

łeb walcowy krzyżowy M6 × 20 (12-32) 

z podkładką płaską i sprężystą. 
Moment dokręcania: 4,7 - 5,9 Nm. 

Zacisk klastrowy obwodu głównego 

Styk główny nieruchomy 

Wierzchołek styku nieruchomego 

Otwór pomiarowy nakładania 

Śruby mocujące przetwornik prądowy, 

łeb w walcowy krzyżowy M4 × 12 (6-16) 

z podkładką płaską i sprężystą. 
Moment dokręcania: 1,3 - 1,7 Nm. 

Śruby A mocujące styki nieruchome, 

łeb walcowy krzyżowy M6 × 30 (12-32) 

z podkładką płaską i sprężystą. 
Moment dokręcania: 4,7 - 5,9 Nm. 

Śruby B mocujące styki nieruchome, 

łeb walcowy krzyżowy M6 × 20 (12-32) 

z podkładką płaską i sprężystą. 
Moment dokręcania: 4,7 - 5,9 Nm. 

Otwory wprowadzające 

dla klucza imbusowego 

(oznaczone tu białym kolorem) 

Otwór pomiarowy nakładania 

(oznaczony tu białym kolorem) 
Przetwornik prądowy 

(cewka Rogowskiego) 

 

 

 

 

 

 

 

Demontaż przetwornika prądowego 
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4) Odchyl i wyjmij styki nieruchome, tak jak pokazano to na Fot. 47. (Wykonując tę czynność wyjmiemy jednocześnie przegrodę 

izolacyjną.) Jeżeli przetwornik prądowy oraz zasilający przekładnik prądowy (CT) przeszkadza w swobodnym wyjęciu styków 

nieruchomych, najpierw przy pomocy aparatu cyfrowego należy sporządzić dokumentację założonych opasek na przewodach 

sterowniczych prowadzących do przetwornika prądowego oraz zasilającego przekładnika prądowego (pozycja/liczba opasek oraz 

typ przewodów sterowniczych), a następnie rozetnij opaski kablowe i wyjmij styki nieruchome. Na podstawie sporządzonej do-

kumentacji odtwórz poprzednie położenie opasek już po wymianie styków nieruchomych. 

Opaski kablowe: TYTON Insulok T18RHS (stopień ciepłoodporności: HS, 100 mm długość × 2,5 mm szerokość) lub odpowiednik 

(2 lub 3 szt. na każdy biegun). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 47 Demontaż styków nieruchomych 

 

5) Przyjmij odwrotną kolejność wykonywanych czynności przy ponownym instalowaniu każdego zdemontowanego na czas inspek-

cji podzespołu lub elementu. Sprawdź czy założona została przegroda izolacyjna. Upewnij się że nowe opaski kablowe zostały 

zaciśnięte ponownie, jeżeli poprzednie odcięto podczas wyjmowania styków nieruchomych. 

6) Po zamontowaniu styków ruchomych lub/i nieruchomych, upewnij się że przeprowadziłeś operację zamknij/otwórz w liczbie 10 

- 20 cykli, a dopiero potem dokręć wszystkie śruby mocujące styki z określonym dla nich momentem. 

� Fot. 48 przedstawia styki główne zarówno w stanie otwartym jak i zamkniętym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Stan otwarcia         Stan zamknięcia 

Fot. 48 Stan styków głównych 

Przetwornik prądowy 

Przewody sygnałowe 

 

 

Blok bieguna N jest opisany 

literą "N" w tym miejscu. 

 

 

 

 

 

 

 

Styki nieruchome robocze 

Styki nieruchome łukowe 

Styk nieruchomy 
(odchylony)    
Przegroda izolacyjna     
Zasilające przekładniki prądowe   
Styk nieruchomy 
(wyjęty) 

Punkty pomiarowe odstępu 

w stanie otwartym 
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6-2-4. Styki główne ruchome. 
Poniżej przedstawiono sposób dokonania wymiany styków głównych ruchomych. 
1) Poczyń przygotowania niezbędne przy wymianie podzespołów. Odsyłamy do rozdziału 6-2-1. 
2) Wyjmij komory łukowe oraz styki nieruchome. Odsyłamy do rozdziałów 6-2-2 oraz 6-2-3. 

3) Włóż klucz imbusowy o rozmiarze 5 do każdego z otworów wprowadzających pokazanych na Fot. 46 i przeznaczonych do tego 

aby poprzez nie uzyskać dostęp do śrub mocujących styki ruchome. Przekręcając kluczem od dwóch do trzech razy, poluzuj każ-

dą śrubę mocującą styk ruchomy, następnie lekko unieś i wyjmij górną przegrodę pokazaną na Rys. 49. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demontaż/montaż przegrody 

Rys. 49 Styki główne ruchome 

 

4) Przytrzymując ręką podkładki (których liczba zmienia się w zależności od rozmiaru bieguna), styk ruchomy, dolną przegrodę i 

śruby mocujące styk ruchomy, jednocześnie kręcą kluczem dodatkowo od dwóch lub trzech razy odkręć całkowicie śruby mocu-

jące styk ruchomy, tak aby możliwe było wyjęcie tych elementów. Fot. 50 przedstawia elementy składowe styku ruchomego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 50 Styk główny ruchomy - elementy składowe 

 

5) Przyjmij odwrotną kolejność wykonywanych czynności przy ponownym instalowaniu każdego zdemontowanego na czas inspek-

cji podzespołu lub elementu. Jednak co do elementów składowych styku ruchomego, to począwszy od strony izolowanego 

trzpienia napędowego, zainstaluj je zaczynając od podkładek, styku ruchomego, górnej przegrody, dolnej przegrody, podkładki 

sprężystej oraz na końcu przykręć wszystko śrubami mocującymi styk ruchomy w takiej właśnie kolejności. Zobacz Rys. 49. 

6) Po zamontowaniu styków ruchomych lub/i nieruchomych, upewnij się że przeprowadziłeś operację zamknij/otwórz w liczbie 10 

- 20 cykli, a dopiero potem dokręć wszystkie śruby mocujące styki z określonym dla nich momentem. 

Śruby mocujące styk nieruchomy, 

łeb imbusowy 5/M8 × 30 (6-16) 

(M8 × 25 tylko dla AR208S) 

z podkładką sprężystą. 
Moment dokręcania: 14,7 Nm. 

Wierzchołek styku ruchomego 

Styk ruchomy 

Podkładka 

Izolowany trzpień napędowy 

Górna przegroda 
Dolna przegroda 

Dolna przegroda 

 

 

Górna przegroda 

 

Śruby mocujące styk ruchomy 

Podkładka 

 

 

Styk ruchomy 
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6-2-5. Cewka zamykająca (LRC - latch release coil) 
Poniżej przedstawiono sposób dokonania wymiany cewki zamykającej (LRC). 
1) Poczyń przygotowania niezbędne przy wymianie podzespołów. Odsyłamy do rozdziału 6-2-1. 
2) Jeżeli wyłącznik mocy nie jest wyposażony w urządzenie wyzwalania podnapięciowego bez możliwości odstawienia, przekręć 

pięć lub sześć razy śruby mocujące osłonę czołową główną w celu ich wykręcenia, tak jak to pokazuje Fot. 36. Jeżeli wyłącznik 

mocy jest wyposażony również w osłony czołowe boczne, najpierw zdejmij osłony czołowe boczne, i wtedy dopiero odkręcaj 

śruby w osłonie głównej. (Śruby mocujące osłonę są osadzone na stałe, są to tzw. śruby uwięzione, których nie można wyjąć z 

osłon, więc nie można ich też zgubić). 

3) Odciągnij dźwignię napędową w dół, a następnie zdejmij osłonę czołową. 

4) Wykręć śruby mocujące blok złącza sterowniczego, tak jak pokazano na Fot. 37. 

5) Odchyl do góry blok złącza sterowniczego, tak jak pokazuje to Fot. 38. 

6) Przekręć osiem do dziesięciu razy śruby mocujące cewkę LRC w celu ich wykręcenia, rozłącz ręczną złączkę (zieloną), a następ-

nie wyjmij cewkę LRC, tak jak pokazano na Fot. 51. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 51 Demontaż cewki zamykającej LRC 

 

7) Przyjmij odwrotną kolejność wykonywanych czynności przy ponownym instalowaniu każdego zdemontowanego na czas inspek-

cji podzespołu lub elementu. Podczas montażu cewki LRC, upewnij się żeby tabliczka znamionowa znalazła się w odpowiednim 

położeniu, tak aby możliwe było jej odczytanie od frontu wyłącznika mocy. 

� Fot. 52 przedstawia ogólny widok cewki zamykającej LRC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 52 Ogólny widok cewki zamykającej LRC 

Popychacz Złączka ręczna (zielona)  
Śruby mocujące cewkę LRC  

Ruchomy rdzeń 
(umieszczony w otworze centralnym) 

Punkt pomiaru rezystancji cewki 

Pomiar długości popychacza 

Cewka zamykająca LRC 

Blok złącza sterowniczego 

 

 

 

Złączka ręczna (zielona) 

Śruby mocujące cewkę LRC, 

łeb walcowy krzyżowy M4 × 80 (2) 

z podkładką sprężystą. 
Moment dokręcania: 1,3 - 1,7 Nm. 
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6-2-6. Urządzenie wyzwalania wzrostowego (SHT - shunt trip) 
Poniżej przedstawiono sposób dokonania wymiany wyzwalacza wzrostowego/cewki wybijakowej (SHT). 
1) Poczyń przygotowania niezbędne przy wymianie podzespołów. Odsyłamy do rozdziału 6-2-1. 
2) Przekręć pięć lub sześć razy śruby mocujące osłonę czołową główną w celu ich wykręcenia, tak jak to pokazuje Fot. 36. Jeżeli 

wyłącznik mocy jest wyposażony również w osłony czołowe boczne, najpierw zdejmij osłony czołowe boczne, i wtedy dopiero 

odkręcaj śruby w osłonie głównej. (Śruby mocujące osłonę są osadzone na stałe, czyli są to tzw. śruby uwięzione, których nie 

można wyjąć z osłon, więc nie można ich też zgubić.) 
3) Odciągnij dźwignię napędową w dół, a następnie zdejmij osłonę czołową. 
4) Wykręć śruby mocujące blok złącza sterowniczego, tak jak pokazano na Fot. 37. 
5) Odchyl do góry blok złącza sterowniczego, tak jak pokazuje to Fot. 38. 
6) Przekręć osiem do dziesięciu razy śruby mocujące cewkę SHT w celu ich wykręcenia, rozłącz ręczną złączkę (czarną), a następ-

nie wyjmij cewkę SHT, jak pokazano to na Fot. 53. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 53 Demontaż cewki wybijakowej SHT 

 

7) Przyjmij odwrotną kolejność wykonywanych czynności przy ponownym instalowaniu każdego zdemontowanego na czas inspek-

cji podzespołu lub elementu. Podczas montażu cewki SHT, upewnij się żeby tabliczka znamionowa znalazła się w odpowiednim 

położeniu, tak aby możliwe było jej odczytanie od frontu wyłącznika mocy. 

� Fot. 54 przedstawia ogólny widok cewki wybijakowej SHT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 54 Ogólny widok cewki wybijakowej SHT 

Złączka ręczna (czarna) 

 

Popychacz Śruby mocujące cewkę SHT  
Rdzeń ruchomy 

(umieszczony w otworze centralnym)    
Punkt pomiaru rezystancji cewki      
Pomiar długości popychacza 

Złączka ręczna (czarna) 

 

Blok złącza sterowniczego 

Śruby mocujące cewkę SHT, 

łeb walcowy krzyżowy M4 × 80 (2) 

z podkładką sprężystą. 
Moment dokręcania: 1,3 - 1,7 Nm. 

Cewka wybijakowa SHT 

 

Cewka zamykająca LRC 
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6-2-7. Przekaźnik w obwodzie sterowania 
Poniżej przedstawiono sposób dokonania wymiany przekaźnika w obwodzie sterowania. 
1) Poczyń przygotowania niezbędne przy wymianie podzespołów. Odsyłamy do rozdziału 6-2-1. 
2) Jeżeli wyłącznik mocy nie jest wyposażony urządzenie wyzwalania podnapięciowego bez możliwości odstawienia, przekręć pięć 

lub sześć razy śruby mocujące osłonę czołową główną w celu ich wykręcenia, tak jak to pokazuje Fot. 36. Jeżeli wyłącznik mocy 

jest wyposażony również w osłony czołowe boczne, najpierw zdejmij osłony czołowe boczne, i wtedy dopiero odkręcaj śruby w 

osłonie głównej. (Śruby mocujące osłonę są osadzone na stałe, są to tzw. śruby uwięzione, których nie można wyjąć z osłon, 

więc nie można ich też zgubić). 
3) Odciągnij dźwignię napędową w dół, a następnie zdejmij osłonę czołową. 
4) Jeżeli wyłącznik mocy jest wyposażony w licznik cykli ON-OFF, odczep haczyk umieszczony poniżej sprężyny licznika, prze-

kręć dwa do trzech razy śrubę mocującą licznik cykli w celu jej poluzowania (nie wykręcaj jej całkowicie), a następnie odchyl 

licznik w prawą stronę, jak pokazano to na Fot. 55. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 55 Odchylenie licznika cykli ON-OFF 

 

5) Okręć śruby mocujące OCR i wyjmij przewody z bocznej spinki kablowej. Zobacz na Fot. 56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 56 Zabezpieczenie nadprądowe (OCR) i elementy składowe 

 

Śruba mocująca 

licznik cykli ON-OFF 

łeb walcowy krzyżowy M5 × 10 

z podkładką płaską i sprężystą. 
Moment dokręcania: 2,7 - 3,5 Nm. 

Licznik cykli ON-OFF 

(odchylony w prawo i do góry) 

Śruba mocująca OCR 

Sprężyna licznika cykli ON-OFF 

Haczyk 

Spinka kablowa 

 

Przewody 

 

Zabezpieczenie 

nadprądowe (OCR) 

Śruby mocujące OCR, 

łeb walcowy krzyżowy M5 × 12 (2) 

z podkładką płaską i sprężystą. 
Moment dokręcania: 2,7 - 3,5 Nm. 



 

KRB-5258b_pl -58-

6) Odciągnij zabezpieczenie (OCR), jak pokazuje to Fot. 57, a następnie porozpinaj wszystkie złączki ręczne powyżej OCR-a, tak 

aby można go było swobodnie wyjąć i odłożyć delikatnie na bok. Aby wyjąć OCR-a nie trzeba rozpinać już złączek ręcznych 

poniżej OCR-a. Rodzaj i ilość złączek ręcznych zmienia się w zależności od specyfikacji wyłącznika mocy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 57 Umiejscowienie złączek ręcznych konektorowych 

 

7) Wykręć śruby mocujące blok złącza sterowniczego, jak pokazano to na Fot. 37 oraz odchyl do góry blok złącza sterowniczego, 

tak jak pokazuje to Fot. 38. 
8) Odkręć śruby A i B mocujące ramkę przekaźnikową, a następnie unieś ramkę przekaźnikową i oddziel ją od pozostałych podze-

społów, tak aby możliwe było jej wyjęcie i umieszczenie na wierzchu korpusu wyłącznika w pozycji leżącej. Do wykręcenia śru-

by B mocującej ramkę przekaźnikową użyj klucza imbusowego z końcówką kulową w rozmiarze 4 mm. Zobacz też na Fot. 58. 

� Wykręcając śrubę A mocującą ramkę przekaźnikową usuniemy jednocześnie zacisk uziemiający tę ramkę przekaźnikową. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 58 Ramka przekaźnikowa i elementy składowe 

 

Zabezpieczenie 

nadprądowe (OCR) 

Złączka ręczna 

Rygiel 

Śruba A mocująca 

ramkę przekaźnikową, 
łeb walcowy krzyżowy M5 × 12 

z podkładką płaską i sprężystą. 
Moment dokręcania: 2,7 - 3,5 Nm. 

Zacisk uziemiający 

ramki przekaźnikowej 

 

Ramka przekaźnikowa 

Śruba B mocująca 

ramkę przekaźnikową, 
łeb imbusowy 4/M5 × 15 

z podkładką płaską i sprężystą. 
Moment dokręcania: 2,7 - 3,5 Nm. 

 

Śruba A mocująca 

ramkę przekaźnikową 
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9) Zdejmij z przekaźnika obejmę sprężynową pokazaną na Fot. 59, a następnie wyjmij przekaźnik z ramki przekaźnikowej poprzez 

wyciągnięcie go z gniazda przekaźnikowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fot. 59 Przekaźnik sterowniczy oraz elementy składowe 

10) Przyjmij odwrotną kolejność wykonywanych czynności przy ponownym instalowaniu każdego zdemontowanego na czas inspek-

cji podzespołu lub elementu. Nie zapomnij o podłączeniu zacisku uziemiającego OCR-a oraz o podłączeniu zacisku uziemienia 

ramki przekaźnikowej. 

 

6-2-8. Cewka spustowa z podtrzymaniem magnetycznym (MHT - magnet hold trigger) 
Poniżej przedstawiono sposób dokonania wymiany cewki spustowej (MHT). 
1) Poczyń przygotowania niezbędne przy wymianie podzespołów. Odsyłamy do rozdziału 6-2-1. 
2) Zdemontuj OCR-a oraz ramkę przekaźnikową. Odsyłamy do punktów 2 - 8, rozdział 6-2-7. 
3) Odkręć śruby mocujące cewkę MHT pokazane na Fot. 60, rozepnij złączkę ręczną (czerwoną), a następnie wyjmij cewkę MHT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 60 montaż cewki spustowej MHT 

Obejma sprężynowa Przekaźnik sterowniczy 

 

Gniazdo przekaźnikowe 

Śruby mocujące cewkę MHT, 

łeb walcowy krzyżowy M4 × 8 (2) 

z podkładką płaską i sprężystą. 
Moment dokręcania: 1,3 - 1,7 Nm. 

Złączka ręczna (czerwona) 

Cewka spustowa MHT 
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4) Przyjmij odwrotną kolejność wykonywanych czynności przy ponownym instalowaniu każdego zdemontowanego na czas inspek-

cji podzespołu lub elementu. 

� Fot. 61 przedstawia ogólny widok cewki spustowej MHT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 61 Widok ogólny cewki spustowej MHT 

 

6-2-9. Styki pomocnicze 
Poniżej przedstawiono sposób dokonania wymiany styków pomocniczych. 1) Poczyń przygotowania niezbędne przy wymianie podzespołów. Odsyłamy do rozdziału 6-2-1, punkty 1 oraz 2. 
2) Jeżeli wyłącznik mocy jest wyposażony w osłonę bloku zacisków sterowniczych, poluzuj najpierw obie przytrzymujące ją śruby 

i wtedy zdejmij osłonę. 

3) Wykręć śruby mocujące styki pomocnicze pokazane na Fot. 62. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fot. 62 Styki pomocnicze i elementy składowe 

 

Pomiar skoku rdzenia ruchomego 

Złączka ręczna (czerwona) 

Rdzeń ruchomy 

Aby wyciągnąć rdzeń ruchomy wsuń 

lekko pod skosem niedużą szpilkę do 

jego otworu centralnego, a następnie 

trzymając za szpilkę podnieś delikatnie 

rdzeń. 

Styki pomocnicze 

Śruby mocujące styki pomocnicze, 

łeb walcowy krzyżowy M4 × 10 (4 - 6) 

z podkładką płaska i sprężystą. 
Moment dokręcania: 1,3 - 1,7 Nm. 

Śruby przytrzymujące osłonę 
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4) Naciskając na dźwignię zapadkową AUX (część mechanizmu styków pomocniczych) pokazaną na Fot. 63, podnieś jednocześnie 

dźwignię napędową styków pomocniczych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 63 Dźwignia zapadkowa AUX oraz dźwignia napędowa styków pomocniczych 

 

5) Przy uniesionej dźwigni napędowej, podnieś zespół styków pomocniczych, a następnie podciągnij go do siebie uwalniając jedno-

cześnie umieszczoną po jego prawej stronie dźwignię rolkową z wycięcia w kształcie U na dźwigni napędowej. Po wysunięciu 

dźwigni rolkowej wyjmujemy zespół styków pomocniczych. Zobacz na Fot. 64. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 64 Demontaż zespołu styków pomocniczych 

 

6) Przyjmij odwrotną kolejność wykonywanych czynności przy ponownym instalowaniu każdego zdemontowanego na czas inspek-

cji podzespołu lub elementu. Przy montażu zespołu styków pomocniczych nałóż smar molibdenowy na współpracujące ze sobą 

powierzchnie dźwigni napędowej i dźwigni rolkowej. 

� Stan styków pomocniczych można skontrolować wizualnie poprzez otwory inspekcyjne pokazane na Fot. 65. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 65 Kontrola styków pomocniczych 

Dźwignia napędowa 

 

 

 

 

Dźwignia rolkowa 

Styki pomocnicze 

Dźwignia zapadkowa AUX 

Dźwignia napędowa 

Otwory inspekcyjne Styki pomocnicze 

 

 

Dźwignia rolkowa 
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7. SCHEMATY BLOKOWE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
Rys. 66 - 69 to schematy blokowe, na których pokazane są typowe usterki oraz zalecane działania naprawcze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 66 Działania naprawcze przeciwdziałające objawom związanym z problemem "zazbrajanie niemożliwe" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 67 Działania naprawcze przeciwdziałające objawom związanym z problemem "otwieranie niemożliwe" 
� OK - Dobry 

� ND - Nie dobry 

 

 
 

Nie można zazbroić 
sprężyn zamykających. 

 
 
 
 
 
 
 

Czy możliwe jest 
zazbrojenie ręczne? 

 
 
 

       Tak 
 
 
 

Sprawdź napięcie pracy. 

 

 

       OK 

 

Sprawdź 

obwód sterowania 

i zaciski. Zobacz Nr 5 i 11 

w Tabeli 24. 

 

       OK 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nie 
 
 
 
 
 
 
 

ND 
 
 
 
 
 
 
 

ND 

 
 
 

Skontaktuj się z 
serwisem Terasaki. 

 
 
 

       OK 
 
 

Sprawdź mecha- 
nizm zazbrajający. Zobacz 

Nr 12 w Tabeli 24. 
 
 
 
 
 
 

Dostarcz napięcie 
o poprawnych parametrach. 

 
 
 
 
 
 

Naprawa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ND 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naprawa. 
 
 
 
 
 
 
 

Czy możliwe jest zaz- 
brojenie silnikowe? 

 
 
 

       Nie 
 
 

Skontaktuj się z 
serwisem Terasaki. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tak 

 
 

Skontaktuj się z 
serwisem Terasaki. 

 
 
 

       Nie 
 
 
 

Czy możliwe jest 
zazbrojenie ręczne? 

 
 
 

       Tak 
 
 
 

Koniec. 

 

 
Wyłącznik mocy 

nie daje się otworzyć. 

 

 

 
 
 
 

Czy możliwe jest 
otwarcie ręczne? 

 
 
 

       Tak 
 
 

Sprawdź 
napięcie pracy i napięcie 

cewki SHT. 
 
 

       OK 

 

Sprawdź 

obwód sterowania 

i zaciski. Zobacz Nr 5 i 11 

w Tabeli 24. 

 

       OK 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nie 
 
 
 
 
 
 
 

ND 
 
 
 
 
 
 
 

ND 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skontaktuj się z 
serwisem Terasaki. 

 
 
 
 

 

 
Dostarcz napięcie 

o poprawnych parametrach. 
 
 
 
 
 
 

Naprawa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sprawdź 
cewki SHT, MHT 

i UVT. Zobacz Nr 1 - 5, 
14 - 23 w Tabeli 25. 

 
 

       OK 
 
 
 

Czy możliwe jest 
otwarcie elektryczne? 

 
 
 

       Nie 
 
 

Skontaktuj się z 
serwisem Terasaki. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ND 
 
 
 
 
 
 
 

Tak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naprawa/wymiana. 
 
 
 
 
 
 
 

Koniec. 
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Rys. 68 Działania naprawcze przeciwdziałające objawom związanym z problemem "zamykanie niemożliwe" 
� OK - Dobry 

� ND - Nie dobry 

 
 
 

Wyłącznik mocy 
nie daje się otworzyć. 

 
 
 
 
 

Czy mechanizm 
napędowy pracuje 

prawidłowo? 
 
 

       Nie 
 
 

Czy sprężyny 
zamykające są 

zazbrojone? 

 

 
       Tak 

 
Czy 

korpus wyłącznika 
mocy jest w położeniu 

pośrednim? 
 
 

       Nie 
 

Czy 
przycisk OFF jest 

zablokowany lub aktywna jest 
jakaś blokada w stanie 

OFF? 

 
       Nie 

 
Czy 

na cewce SHT 
aktywny jest sygnał 

wyzwolenia? 
 
 

       Nie 
 
 

Sprawdź 
napięcie przyciągania 

cewki UVT. 
 
 

       OK 

 
Sprawdź 

cewki SHT, MHT 
i UVT. Zobacz Nr 2, 18 

i 20 w Tabeli 25. 
 
 

       OK 
 
 

Sprawdź  
mechanizm napędowy. 

Zobacz Nr 12 w 
Tabeli 24. 

 

       OK 
 
 
 

Czy możliwe jest 
zamknięcie ręczne? 

 
 
 

       Tak 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tak 
 
 
 
 
 
 
 

Nie 
 
 
 
 
 
 
 

Tak 
 
 
 
 
 
 
 

Tak 
 
 
 
 
 
 
 

Tak 
 
 
 
 
 
 
 

ND 
 
 
 
 
 
 
 

ND 
 
 
 
 
 
 
 

ND 
 
 
 
 
 
 
 

Nie 

 
 

Czy możliwe jest 
zamknięcie ręczne? 

 
 
 

       Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zazbrój sprężyny. 
 
 
 
 
 
 

Przestaw korpus wyłącznika w 
położenie “CONN.”, “TEST” lub 
“ISOLATED” (ODIZOLOWANY). 

 
 
 
 
 
 
 

Odblokuj. 
 
 
 
 
 
 
 

Dezaktywuj sygnał. 
 
 
 
 

 

 
Dostarcz napięcie 

o poprawnych parametrach. 
 
 
 
 

 

 
Naprawa/wymiana. 

 
 
 
 
 
 
 

Naprawa. 
 
 
 
 
 
 
 

Skontaktuj się z 
serwisem Terasaki. 

 
 

Tak 

 
 
 
 
 

 

 

 
Czy 

styki wskaźników 
zadziałania pracują 

prawidłowo? 
 
 

       Nie 
 
 

Sprawdź 
styki. Zobacz Nr 9 -10 

w Tabeli 24 oraz Nr 6 - 7 w 
Tabeli 25. 

 
 

       OK 

 
Sprawdź 

mechanizm napędowy. 
Zobacz Nr 12 w 

Tabeli 24. 
 
 

       OK 
 
 
 

Czy możliwe jest 
zamknięcie ręczne? 

 
 
 

       Tak 
 
 
 

Sprawdź napięcie pracy. 
 
 
 

       OK 

 

Sprawdź 

obwód sterowania 

i zaciski. Zobacz Nr 5 i 11 

w Tabeli 24. 
 
 

       OK 
 
 

Sprawdź cewkę 
LRC. Zobacz Nr 9 - 13 w 

Tabeli 25. 
 
 

       OK 

 

 
Czy możliwe jest 

zamknięcie elektryczne? 
 
 
 

       Nie 

 

 
Skontaktuj się z 

serwisem Terasaki. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tak 
 
 
 
 
 
 
 

ND 
 
 
 
 
 
 
 

ND 
 
 
 
 
 
 
 

Nie 
 
 
 
 
 
 
 

ND 
 
 
 
 
 
 
 

ND 
 
 
 
 
 
 
 

ND 
 
 
 
 
 
 
 

Tak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sprawdź stan obwodów 
poniżej aparatu. 

 
 
 
 
 
 
 

Naprawa/wymiana. 
 
 
 
 
 
 
 

Naprawa. 
 
 
 

 

 

 
Skontaktuj się z 

serwisem Terasaki. 
 
 
 
 
 
 

Dostarcz napięcie 
o poprawnych parametrach. 

 
 
 
 
 
 
 

Naprawa. 
 
 
 
 
 
 
 

Naprawa/wymiana. 
 
 
 
 
 
 
 

Koniec. 
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Rys. 69 Działania naprawcze przeciwdziałające objawom związanym z problemem przegrzewania się 
� OK - Dobry 

� ND - Nie dobry 

 
 
 

Pojawienie się 
objawów przegrzania. 

 

 
 
 

Czy 
temperatura 

otoczenia mieści się w 
określonych gani- 

nicach? 
 

       Tak 
 
 

Czy 
prąd obciążenia 

mieści się w określonych 
granicach? 

 
 

       Tak 
 

Czy 
poluzowały się 

śruby w zaciskach obwodu 
głównego? Zobacz Nr 5 

w Tabeli 24. 
 
 

       Nie 
 

Sprawdź 
styki w obwodzie 

głównym. Zobacz Nr 6 w 
Tabeli 24. 

 
 

       OK 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nie 
 
 
 
 
 
 
 

Nie 
 
 
 
 
 
 
 

Tak 
 
 
 
 
 
 
 

ND 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skoryguj/dostosuj 
(wentylując, chłodząc, 

klimatyzując). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Dokręć je z 

odpowiednim momentem. 
 
 
 

 

 

 

Naprawa/wymiana. 

 
 

 
 

Czy nastawy w 
zabezpieczeniu (OCR-ze) są 

prawidłowe? 
 
 
 

       Tak 
 
 

Sprawdź 
obwody sterownicze. 

Zobacz Nr 11 
w Tabeli 24. 

 
 

       OK 
 
 

Sprawdź funkcję 
wyzwalania. Zobacz Nr 27 

w Tabeli 25. 
 
 

       OK 

 

Sprawdź 
styki. Zobacz Nr 

9 - 10 w Tabeli 24 oraz 
Nr 7 w Tabeli 

25. 
 

       OK 
 
 

Czy problem 
został rozwiązany? 

 
 
 
 

       Nie 
 
 
 

Skontaktuj się z 
serwisem Terasaki. 

 
 

Nie 
 
 
 
 
 
 
 

ND 
 
 
 
 
 
 
 

ND 
 
 
 
 
 
 
 

ND 
 
 
 
 
 
 
 

Tak 

 
 
 

Skoryguj/dostosuj. 
 
 
 
 
 
 
 

Naprawa. 
 
 
 
 

 

 
Skontaktuj się z 

serwisem Terasaki. 
 
 
 
 
 
 
 

Naprawa/wymiana. 
 
 
 
 
 
 
 

Koniec. 



 

KRB-5258b_pl -65- 

8. BLOKADA DRZWIOWA 

Funkcja Blokady Drzwiowej 
Informacje ogólne: 
Blokada drzwiowa zapobiega przed otwarciem drzwiczek sekcyjnych rozdzielnicy, gdy wyłącznik mocy jest załączony lub gdy znaj-

duje się w położeniu „CONNECTED” („POŁĄCZONY”) lub „TEST”. Drzwiczki sekcyjne dają się otworzyć tylko gdy wyłącznik 

mocy jest w stanie „OTWARTYM” oraz w położeniu „ISOLATED” („ODIZOLOWANY”), a otwarcie drzwiczek zapobiega rów-

nież przed zdalnym sterowaniem wyłącznikiem mocy np. podczas prac w polu rozdzielnicy. 

 

Normalne Funkcjonowanie: 
 

• Gdy wyłącznik mocy jest „ZAMKNIĘTY” oraz jest w położeniu „POŁĄCZONY” nie jest możliwe włożenie korby wysuwnej. 

 

• Gdy wyłącznik mocy jest „OTWARTY” można go wysunąć do położenia „TEST” lub „ODIZOLOWANY”. Jest to pokazywane 

na wyłączniku mocy przy pomocy wskaźnika położenia. 

 

• Do otworzenia drzwiczek sekcyjnych wymagane jest, aby wyłącznik mocy miał status „OTWARTY” i był w położeniu 

„ODIZOLOWANY”. 

 

Obszary zwiększonej ostrożności: 
 

• Upewnij się, że drzwiczki sekcyjne są dobrze domknięte i zablokowane zanim przestąpisz do wysuwania lub wsuwania wyłącz-

nika mocy z któregokolwiek z następujących położeń („POŁĄCZONY”, „TEST” & „ODIZOLOWANY”) w inne położenie. 

 

• Przy przestawianiu korpusu wyłącznika mocy powinniśmy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić trzpienia blokady drzwiowej 

umiejscowionego jako wystający element na dole lewego boku wyłącznika mocy. 

 

Zwolnienie blokady: 
 

• Blokadę drzwiową można obejść przez zwolnienie sprężynowo dociąganego zatrzasku umiejscowionego pod szyldzikiem blo-

kady drzwiowej. Dostęp do zatrzasku możliwy jest poprzez otwór znajdujący się w szyldziku pomiędzy wkrętami mocującymi 

szyldzik do drzwiczek. 

 

Regulacja Blokady Drzwiowej 

 
Sposób regulacji szyldzika na panelu: 
 

Już po zainstalowaniu wyłącznika mocy w rozdzielnicy oraz nałożeniu szyldzika na drzwiczki panelowe, sprawdź położenie przesło-

ny otworu korby wysuwnej gdy drzwiczki są zamknięte oraz wyłącznik mocy jest w położeniu „ODIZOLOWANY”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przesłona otworu korby 

wysuwnej jest w dobrym 

położeniu pośrodku otworu 

i nie jest potrzebna jakakolwiek 

regulacja. 

Płytka regulacyjna Przesłona otworu korby wysuwnej 
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Rysunki z wymiarami zewnętrznymi i rozmieszczeniem elementów 
blokady drzwiowej 
 

 

Gdy przesłona otworu korby wysuwnej 

jest po lewej stronie otworu, usuń płytkę 

regulacyjną. To zmniejszy nacisk 

wywierany na przesłonę otworu korby i 

w rezultacie przemieści się ona w 

kierunku środka otworu. 

Gdy przesłona otworu korby wysuwnej 

jest po prawej stronie otworu, przekręć 

płytkę regulacyjną o 180 stopni w ten 

sposób, aby na górze była grubsza jej 

krawędź. To zwiększy nacisk wywierany 

na przesłonę otworu korby i w rezultacie 

przemieści się ona w kierunku środka 

otworu. 
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9. URZĄDZENIE BLOKADY MECHANICZNEJ (TYP POZIOMY). 
TYPY: AKR-1MH. 

 

Grupa Właściwe Typy Wyłączników Mocy 
AR2 AR208S, AR212S, AR216S, AR220S 

AR212H, AR216H, AR220H 
AR3 AR325S, AR332S, 

AR316H, AR320H, AR325H, AR332H 
AR4 AR440S 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

System blokad mechanicznych pozwala na to, aby do trzech wyłączników mocy pracowało wg wybranej sekwencji łączeniowej 

(wykluczającej pewne stany wyłączników) zgodnie z określonymi wymaganiami. 

 

Prosimy o uważne przeczytanie podanych zaleceń, tak aby upewnić się, że poprawnie zastosujemy się do nich podczas montażu. 

Producent nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe na skutek niezastosowania się lub nieprawidłowe-

go zastosowania się do wymienionych tutaj zaleceń. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w zawartości niniejszej instrukcji obsługi 

bez wcześniejszej zapowiedzi. 
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 OSTROŻNIE 
 

BEZPIECZEŃSTWO: 
Prosimy o dokładne przeczytanie wszystkich zaleceń oraz pozostałych dokumentów towarzyszących temu produktowi w celu 

zapoznania się z wskazówkami właściwego obchodzenia się z nim, uwagami o bezpieczeństwie oraz wszelkimi informacjami o 

pozostałych środkach ostrożności. 

 

Środki ostrożności dotyczące montażu: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsługa i Konserwacja 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Prace montażowe przy blokadzie mechanicznej muszą być przeprowadzane wyłącznie przez osoby wykwalifiko-

wane i upoważnione. 

• Nie stosuj blokady mechanicznej w strefach narażonych na wysokie temperatury, wysoką wilgotność, zapylenie, 

żrące gazy, silne drgania i udary. Używanie blokady mechanicznej w tak niekorzystnych warunkach może być 

przyczyną awarii. 

• Należy zwrócić uwagę, aby zapobiec wniknięciu ciał obcych (takich jak gruz, pył cementowy, kurz, żwir), oleju 

oraz wody deszczowej do wnętrza mechanizmu blokady. Używanie blokady mechanicznej w obecności takich 

zanieczyszczeniach może być przyczyną awarii. 

• Jeżeli wyłączniki mocy są w wersji wysuwnej, nie należy wkładać korpusów do kaset wysuwnych dopóki cały 

montaż systemu blokad mechanicznych nie zostanie ukończony. Jeżeli wyłączniki mocy są w wersji stacjonarnej to 

przy montażu blokady zabezpiecz się, aby wyłączniki te były zawsze odblokowane. Zaniedbanie tych zaleceń 

może spowodować awarię blokady mechanicznej lub nawet obrażenia cielesne. 

• Nie zginaj cięgien blokady z promieniem gięcia mniejszym niż 200 mm. Postępując tak, możemy doprowadzić do 

uszkodzenia cięgien blokady i w rezultacie do nieprawidłowej pracy blokady. 

• Wciśnij linkę blokady wzdłuż rowka na dźwigni aż do momentu, gdy zatrzyma się ona przy końcu tego rowka. 

Niedostateczne wciśnięcie linki może być przyczyną uszkodzenia blokady. 

• Upewnij się, że dobrze wyregulowałeś odległość pomiędzy wspornikiem i dźwignią. Zaniedbanie tej czynności 

może spowodować uszkodzenie blokady mechanicznej. 

• Jeżeli wyłączniki mocy są w wersji wysuwnej, upewnij się że są one otwarte (rozłączone) w chwili gdy rozpoczy-

nasz wjeżdżanie nimi do kaset wysuwnych. Zaniedbanie tego zastrzeżenia może doprowadzić do uszkodzenia blo-

kady mechanicznej. 

• Nigdy nie dotykaj blokady mechanicznej podczas jej pracy. Postępując w ten sposób narażamy się na obrażenia 

cielesne. 

• Konserwacje oraz/lub przeglądy systemu blokad mechanicznych muszą być przeprowadzane wyłącznie przez oso-

by wykwalifikowane i upoważnione. 

• Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych, wyjmij korpusy wyłączników mocy z kaset lub odblokuj stacjonarne 

wyłączniki mocy. Zaniedbanie tych zastrzeżeń może spowodować awarię blokady mechanicznej lub nawet obraże-

nia cielesne. 

• Jeżeli wyłączniki mocy są w wersji wysuwnej upewnij się, że wyłączniki te są w stanie otwartym (OFF) zanim 

rozpoczniesz wsuwanie ich do kaset wysuwnych. Zaniedbanie tych zastrzeżeń może spowodować awarię blokady 

mechanicznej. 
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Typy i sposób działania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Blokada mechaniczna jest aktywna w położeniu „CONN.” („POŁĄCZONY”). Gdy wyłącznik mocy jest w położeniu „TEST”, 

„ODIZOLOWANY” lub „WYSUNIĘTY” to blokada mechaniczna jest nieaktywna. 

• Jeżeli wszystkie wyłączniki mocy objęte układem blokady mechanicznej są otwarte i otrzymają jednocześnie sygnał na zamknięcie 

/ załączenie (ON), to nie zamknie / załączy się żaden z nich. Nawet jeżeli wystąpi takie chwilowe rozstrojenie, to pomimo tego i 

tak będzie zachowana ciągłość odwzorowania pomiędzy stykami głównymi, a stykami pomocniczymi normalnie otwartymi (typu 

a) we wszystkich wyłącznikach mocy. 

• Dopóki korpus zblokowanego mechanicznie wyłącznika (jednego lub więcej) pozostaje w stanie rozłączenia / otwarcia (OFF) 

dotąd można go (je) włożyć do kasety i rozpocząć wsuwanie, niezależnie od statusu pozostałych związanych z nim wyłączników 

mocy. UWAGA: Nigdy nie wkładaj i nie wysuwaj korpusu wyłącznika podczas zakładania cięgien, ich regulacji lub sprawdzania 

poprawności działania. 

TYP D. 

TYP A. 

TYP C. 

TYP B. 
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Wytyczne montażowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•    - oś symetrii osłony czołowej wyłącznika mocy. 

• Należy zawsze po lewej stronie pomiędzy mechanizmem blokady, a ścianką boczną szafy zostawić odstęp wynoszący minimum 

200 mm, tak aby umożliwić założenie cięgien, ich regulację lub sprawdzanie poprawności działania. 

 

Montaż wyłączników mocy 

• Przed przystąpieniem do montażu wyłączników mocy sprawdź typ blokady mechanicznej, ilość oraz długość cięgien, tak aby 

upewnić się że są one zgodne z zamówieniem. 

• Zainstaluj wyłączniki mocy (dla wersji stacjonarnej) lub kasety wysuwne (dla wersji wysuwnej) w określonych miejscach roz-

dzielnicy (zobacz rozdział z opisem technicznym dotyczącym wymiarów). 

• Przy montażu wyłączników mocy, upewnij się że każdy z nich jest umieszczony we właściwym przewidzianym dla niego miejscu, 

które zostało określone przy zamawianiu (np. pośrodku, po lewej lub po prawej stronie). Odmienny układ od zaplanowanego nie 

pozwoli nam na prawidłowe założenie cięgien blokady mechanicznej. 

• Jeżeli wyłączniki mocy są w wersji wysuwnej, to nie wkładaj korpusu wyłącznika do kasety wysuwnej dopóki montaż blokady 

mechanicznej nie zostanie całkowicie ukończony. Jeżeli wyłączniki mocy są w wersji stacjonarnej to upewnij się że na podczas 

montażu blokady są one w stanie odblokowania. 

 

Sposoby zakładania cięgien 

Poniższe schematy i rysunki pokazują właściwy sposób połączeń między wyłącznikami mocy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYP C 

TYP A 

TYP B 

TYP D 
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Zakładanie cięgien 

• Przy zakładaniu cięgien blokady, najpierw wykonaj połączenia o priorytecie 1, a następnie połączenia o priorytecie 2 wg zaleceń 

przedstawionych w powyższym schemacie. Następnie postępuj wg punktów od 1 do 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
2 

Tymczasowo dokręć z umiarkowaną 

siłą nakrętkę blokującą linkę. 

Przytrzymując linkę dokręć nakrętkę 

blokującą linkę z momentem 

wynoszącym od 4,7 do 5,9 Nm. 

Wciśnij i dociągnij linkę wzdłuż rowka na 

dźwigni aż do momentu, gdy zatrzyma 

się ona przy końcu tego rowka. 

Poluzuj nakrętkę blokującą cięgno oraz nakrętkę blokującą linkę. 
Przymocuj cięgno do jego otworu 

montażowego oraz włóż linkę do otworu 

na linkę w sworzniu blokującym linkę. 

3 

5 

4 

7 

Elementy blokady mechanicznej 

Linka 

Nakrętka blokująca cięgno Cięgno 

Kołnierz 

6 Powtórz kroki od 1 do 5 dla linki na 

drugim końcu cięgna. 

Upewnij się, że odległość pomiędzy wspornikiem i 

dźwignią mieści się w podanym obok zakresie, 

a następnie dokręć nakrętkę blokującą cięgno 

z momentem wynoszącym 12,5 Nm. 

Jeżeli odległość ta wychodzi poza ten podany 

zakres, przejdź do punktu 8, aby prawidłowo 

wyregulować tę odległość. 
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Przeglądy i Konserwacja 

 

• Jeżeli wyłączniki mocy są w wersji wysuwnej, wyjmij korpusy wyłączników z ich kaset wysuwnych. Jeżeli wyłączniki mocy są 

wersji stacjonarnej upewnij się że są one odblokowane. 

• Sprawdź docisk nakrętki blokującej linkę oraz nakrętki blokującej cięgno. Jeżeli się poluzowały, dokręć je ponownie z określonym 

momentem. 

• Upewnij się, że odległość pomiędzy wspornikiem a dźwignią jest zgodna z instrukcją. Jeżeli ta odległość nie mieści się w przewi-

dzianych granicach, to należy ją ponownie wyregulować. 

• Jeżeli wyłączniki mocy są w wersji wysuwnej, wprowadź korpusy wyłączników do kaset wysuwnych i przestaw je do położenia 

“CONN.” („POŁĄCZONY”). Nigdy nie zamykaj / załączaj wyłącznika (wyłączników) mocy dopóki nie znajdą się one w położe-

niu “CONN.” („POŁĄCZONY”). Jeżeli wyłącznik mocy jest w wersji stacjonarnej, należy odblokować na nim aktywne blokady. 

• Po upewnieniu się, że obwód główny nie jest pod napięciem, sprawdź działanie wyłącznika (wyłączników) mocy z założoną blo-

kadą mechaniczną. Nie dotykaj mechanizmów blokady podczas ich pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po upewnieniu się, że obwód główny nie jest pod napięciem, sprawdź działanie wyłącznika (wyłączników) mocy z 

założoną blokadą mechaniczną. Nie dotykaj mechanizmów blokady podczas ich pracy. 

8 

9 

10 

Jeżeli odległość jest zbyt mała, przekręć nakrętkę blokującą cięgno przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, tak aby ją obniżyć, 

zwiększając przez to odległość pomiędzy kołnierzem cięgna a dźwignią, aż do momentu gdy osiągnie ona zadaną wartość. 

Jeżeli odległość jest zbyt duża, przekręć nakrętkę blokującą cięgno zgodnie z ruchem wskazówek zegara, tak aby ją obniżyć, 

zmniejszając przez to odległość pomiędzy kołnierzem cięgna a dźwignią, aż do momentu osiągnięcia przez nią zadanej 

wartości. 

Jeżeli wyłączniki mocy są w wersji wysuwnej, wprowadź korpusy wyłączników do kaset wysuwnych i przestaw je do 

położenia “CONN.” („POŁĄCZONY”). Nigdy nie zamykaj / załączaj wyłącznika (wyłączników) mocy dopóki nie znajdą się 

one w położeniu “CONN.” („POŁĄCZONY”). Jeżeli wyłączniki mocy są w wersji stacjonarnej, należy odblokować na nich 

wszelkie aktywne blokady. 
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