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Instrukcja obsługi zawiera informacje niezbędne do zainstalowania, uruchomienia oraz
obsługi wyłączników próżniowych SN produkcji TAVRIDA ELECTRIC.
W celu prawidłowej eksploatacji aparatów absolutnie niezbędnym jest uważne zapoznanie
się z instrukcją przed przystąpieniem do eksploatacji wyłączników oraz stosowanie się do
zaleceń instrukcji i właściwych przepisów w trakcie eksploatacji.

NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO

Należy sprawdzić, czy miejsce zainstalowania aparatury łączeniowej jest odpowiednie (odległości,
przegrody izolacyjne, otoczenie).
Należy sprawdzić, czy instalację i uruchomienie wykonał oraz obsługę sprawuje wykwalifikowany
personel (specjaliści elektrycy).
Należy sprawdzić, czy podczas instalacji, uruchomienia oraz eksploatacji są przestrzegane odpowiednie
normy oraz przepisy bezpieczeństwa.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że podczas pracy wyłączników próżniowych niektóre elementy znajdują
się pod niebezpiecznym napięciem oraz, że elementy mechaniczne, współpracujące z wyłącznikiem,
stanowią również zagrożenie dla człowieka.
Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń może prowadzić do śmierci lub kalectwa obsługi oraz uszkodzenia
urządzeń.
Należy zwrócić uwagę na szczególnie ważne informacje oznaczone znakiem:

Należy zwrócić uwagę na obciążenie robocze wyłączników, aby było zgodne z danymi technicznymi.
Należy sprawdzić, czy niniejsza instrukcja jest dostępna dla wszystkich osób zatrudnionych przy
instalowaniu, uruchamianiu i obsłudze wyłączników.

Urządzenie niskonapięciowe, w tym przypadku zespoły sterownicze CM wszystkich typów,
spełniają wymagania dyrektywy EMC 2006/95 oraz dyrektywy niskonapięciowej 2004/108.
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CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Wyłącznik
próżniowy
VCB/TEL
może
być
stosowany
jako
podstawowy
aparat
w
rozdzielniach
średniego
napięcia.
Przy
opracowywaniu
wyłącznika
wykorzystano
najnowsze rozwiązania z zakresu techniki
łączeniowej i elektronicznych urządzeń sterowania.
Wyróżnia się dwa podstawowe zespoły, tworzące
wyłącznik:

zespół łączeniowy (ISM/TEL), używany do
zamykania i otwierania obwodów pierwotnych;

zespół sterowniczy (CM), używany do
sterowania
zespołem ISM/TEL (operacje:
„Załącz” i „Wyłącz”) oraz do odzwierciedlania
obwodów
pomocniczych
wyłącznika
konwencjonalnego.
W niniejszej instrukcji przedstawiono typoszeregi
poszczególnych zespołów. O ostatecznych cechach
wyłącznika
decydują
parametry
zespołów,
dobieranych indywidualnie.
Zespoły łączeniowe są produkowane w wersji
trójbiegunowej i jednobiegunowej. Każdy biegun
zawiera
komorę
próżniową
oraz
napęd
elektromagnesowy.
Komora
próżniowa
jest
zamknięta w obudowie z izolacji trwałej.
Zespoły
sterownicze
są
urządzeniami
mikroprocesorowymi, zawierającymi wbudowane
kondensatory:
załączający
i
wyłączający.
Kondensatory te są rozładowywane w obwodzie
cewki napędu. Prądy sterowania cewki WYŁ/ZAŁ
płyną w przeciwnych kierunkach, tak aby zapewnić
odpowiednie działanie napędu.
Niezależność
zespołów
łączeniowego
i sterowniczego pozwala na łatwy dobór urządzeń
przy wyposażaniu w aparaturę dowolnego typu
rozdzielnicy, z uwzględnieniem jej parametrów
technicznych i istniejących napięć pomocniczych.

Człon ruchomy rozdzielnicy KRU2-10
(Rosja) wyposażony
w ISM/TEL-12-20/1000

Próżniowy zespół łączeniowy ISM/TEL oraz zespół
sterowniczy CM powstały w rezultacie wieloletnich
prac
rozwojowych
prowadzonych
przez
naukowców
i
inżynierów
firmy
TAVRIDA
ELECTRIC.
Ich wyjątkowe cechy to:
 nie
wymagana obsługa w całym okresie
użytkowania;
 wysoka trwałość mechaniczna i łączeniowa;
 możliwość wykonywania szybkich SPZ;
 zastosowanie napędu magnetycznego czwartej
generacji w zespole łączeniowym;
 możliwość zaadaptowania do dowolnego typu
rozdzielnicy i systemu szyn;
 szeroki
zakres
dopuszczalnych
napięć
pomocniczych;
 możliwość
zaadaptowania do dowolnego
systemu monitoringu;
 energooszczędność;
 zwarta budowa i mała masa.
Pierwsze przemysłowe zastosowanie wyłącznika
VCB/TEL miało miejsce na początku lat 90-tych.
W okresie eksploatacji zyskały one pozytywną
opinię wśród producentów rozdzielnic. Dotychczas
Tavrida Electric dostarczyła ponad 500 tys.
kompletnych zestawów ISM i CM, użytych w ponad
50 typach rozdzielnic (w ramach retrofitu oraz
nowo zbudowanych).
Na rysunkach poniżej przedstawiono wybrane
przykłady zastosowania zespołów wyłącznika
VCB/TEL w różnych typach rozdzielnic.

Człon ruchomy rozdzielnicy LMT
(Wielka Brytania) wyposażony
w ISM/TEL-12-20/630

VCB/TEL wykonanie LD

Człon ruchomy rozdzielnicy K-12
(Rosja) wyposażony
w ISM/TEL-12-20/1000

Wyłącznik próżniowy

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1512

SPOSÓB OZNACZANIA ZESPOŁÓW

5

SPOSÓB OZNACZANIA ZESPOŁÓW

Zespoły łączeniowe oznaczane są w następujący sposób:

ISM / TEL – XX – XX / XXX – XXX – F
Symbol zespołu łączeniowego
Symboliczne oznaczenie producenta
Napięcie znamionowe
Prąd znamionowy wyłączalny
Prąd znamionowy ciągły
Wersja wykonania
Oznaczenie opcjonalne, informujące że zespół
jest przeznaczony do zwiększonej ilości operacji ZO

Zespoły sterownicze CM oznaczane są w następujący sposób:

CM_16_X_(Y)
Symbol zespołu sterowniczego
Oznaczenie konstrukcji
Wersja wykonania
Napięcie znamionowe

VCB/TEL wykonanie LD
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IDENTYFIKACJA URZĄDZEŃ
Identyfikacja zespołu łączeniowego
Każdy zespół łączeniowy jest wyposażony w tabliczkę znamionową przedstawioną poniżej.

Miejsce mocowania tabliczki znamionowej

Identyfikacja zespołu sterowniczego

Numer seryjny

Logo i nazwa
producenta
Oznaczenie wyrobu

Zespół sterowniczy CM_16

VCB/TEL wykonanie LD

Wyłącznik próżniowy

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1512

PLOMBOWANIE

7

PLOMBOWANIE
Plombowanie zespołów łączeniowych
Każdy zespół łączeniowy jest plombowany za pomocą nalepki:

Każda próba odklejenia nalepki plombującej spowoduje
oznaczającego „otworzono”:

odsłonięcie

ukrytego napisu „OPENED”,

Gwarancja producenta nie obejmuje zespołów łączeniowych z uszkodzoną lub zerwaną nalepką plombującą.

VCB/TEL wykonanie LD

Wyłącznik próżniowy
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Plombowanie zespołów sterowniczych
Po zakończeniu standardowych prób wyrobu każdy zespół sterowniczy jest plombowany przy użyciu
specjalnych nalepek (3114,5 mm), których wzór przedstawiony jest poniżej.

Nalepki są naklejane w miejscach pokazanych poniżej.
W przypadku wymazania lub uszkodzenia nalepek plombujących następuje utrata gwarancji.

Plomby

VCB/TEL wykonanie LD
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ZESPOŁY ŁĄCZENIOWE ISM/TEL
Typoszereg
Poszczególne wersje zespołów łączeniowych
ISM/TEL różnią się: napięciem znamionowym,
prądem
znamionowym
ciągłym,
prądem
znamionowym wyłączalnym zwarciowym oraz
odległościami pomiędzy biegunami wyłącznika
(podziałką).

Typ zespołu

Napięcie
znamionowe,
kV

Pełny zakres typów zespołów ISM/TEL został
zamieszczony w tabeli poniżej.

Prąd
znamionowy
ciągły,
A

Prąd
znamionowy
wyłączalny
zwarciowy, kA

Odległość
pomiędzy
biegunami,
mm

12kV, trójbiegunowe
ISM/TEL-12-20/1000-052(F)*

12

1000

20

250

ISM/TEL-12-20/1000-055(F)*

12

1000

20

210

ISM/TEL-12-20/1000-067(F)*

12

1000

20

150

24kV, trójbiegunowe
ISM/TEL-24-16/800-057

24

800

16

210

ISM/TEL-24-16/800-058

24

800

16

275

16

-

24kV, jednobiegunowe
ISM/TEL-24-16/800-053

24

800

* Indeks F oznacza zespół o zwiększonej ilości operacji ZO

VCB/TEL wykonanie LD
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Konstrukcja
Konstrukcja zespołu łączeniowego
W odróżnieniu od większości wyłączników
konwencjonalnych, opatentowana konstrukcja
zespołu łączeniowego zawiera 3 niezależne napędy
elektromagnesowe - po jednym w każdym
biegunie wyłącznika. Rozwiązanie to pozwala
zminimalizować ilość elementów ruchomych.
Komora próżniowa i napęd umieszczone są
w
przeciwległych
końcach
obudowy
elektroizolacyjnej. Z dolnym stykiem przerywacza
próżniowego, za pośrednictwem ruchomego
izolatora (izolatora prowadzącego), są sztywno
połączone: zwora i trzpień napędu. Takie
rozwiązanie układu przeniesienia napędu zapewnia
prostoliniowy ruch trzpienia w obu kierunkach
i wyklucza
konieczność
stosowania
skomplikowanych
układów
mechanicznych,
występujących w napędach obrotowych.
W efekcie nie występuje problem trwałości
mechanicznej napędu.

Napędy
elektromagnesowe
poszczególnych
biegunów wyłączających usytuowane są wewnątrz
wspólnej obudowy.
Są one sprzężone ze sobą mechanicznie wałem
synchronizującym.
Wał pełni trzy funkcje:
 synchronizuje
moment otwarcia zestyków
głównych wyłącznika;
 umożliwia mechaniczne zablokowanie pracy
napędu;
 przełącza zestyki pomocnicze za pomocą
krzywki.
Konstrukcja przedstawiona na rysunku poniżej jest
przeznaczona dla prądów znamionowych ciągłych
do 1000 A.

komora próżniowa

korpus
wał synchronizujący
zestyki pomocnicze
gniazdo blokady
magnes stały
sprzęg wału synchronizującego

Kompletny zespół łączeniowy ISM/TEL

VCB/TEL wykonanie LD
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Napęd elektromagnesowy
Napęd elektromagnesowy utrzymuje trzpień
w jednym z dwóch skrajnych położeń, bez
stosowania
jakichkolwiek
zatrzasków
mechanicznych:
 w położeniu OTWARTY elementy ruchome
utrzymywane są przez sprężynę otwierającą;
 w położeniu ZAMKNIĘTY elementy ruchome
utrzymywane są przez magnes stały.

Napęd elektromagnesowy posiada tylko jedną
cewkę. Aby wykonać operację załączenia lub
wyłączenia, należy przepuścić przez cewkę impuls
prądowy, odpowiednio w jednym lub drugim
kierunku.

komora próżniowa

obudowa elektroizolacyjna
izolator prowadzący

zestyki pomocnicze

jarzmo górne
cewka napędu
magnes stały
zwora
sprężyna otwierająca
sprężyna dociskowa zestyku
napęd elektromagnesowy

VCB/TEL wykonanie LD
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Komory próżniowe
W chwili rozdzielania styków w komorze
próżniowej powstaje tzw. „łuk próżniowy”, który
płonie
w środowisku
plazmy,
pochodzącej
z wyparowanego materiału styków. Przepływ
prądu przez plazmę trwa do pierwszego przejścia
przebiegu przez zero. W tym momencie łuk jest
wygaszany, a na szczelinie zestyku pojawia się
zmienne napięcie powrotne. W komorach próżniowych, przy lokalnym nagrzaniu powierzchni
styków, powstaje duża ilość oparów, które mogą
powodować pogorszenie próżni i w następstwie
przebicie
elektryczne.
Aby
tego
uniknąć,
w komorach
próżniowych
opracowanych
i produkowanych przez Tavrida Electric Ltd.,
zastosowano kształtowanie łuku próżniowego. Do
tego celu wykorzystano osiowe pole magnetyczne,
wytwarzane przez wyłączany prąd.
Zalety komór próżniowych Tavrida Electric to:
 wysoka zdolność łączeniowa;
 małe wymiary;
 mała wartość prądu zrywania łuku (4-5 A),
pozwalająca
na
ograniczenie
przepięć
łączeniowych do bezpiecznych wartości;
 duża żywotność i niezawodność, wynikająca
z minimalizacji efektu erozji styków, uzyskanej
dzięki
wykorzystaniu
osiowego
pola
magnetycznego.

VCB/TEL wykonanie LD
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Działanie
Zamykanie





















Styki komory próżniowej utrzymywane są w pozycji
OTWARTY przez sprężynę otwierającą napędu.
Elementem pośredniczącym między trzpieniem
napędu a stykiem komory jest izolator ruchomy.
Zamykanie
styków
komory
następuje
po
przepuszczeniu przez cewkę napędu impulsu
prądowego. Źródłem impulsu jest kondensator
załączający, umieszczony w zespole sterowniczym.
Prąd płynący przez cewkę wytwarza strumień
magnetyczny w szczelinie pomiędzy jarzmem
górnym a zworą.
Wzrost prądu w cewce powoduje zwiększenie
strumienia magnetycznego, a przez to wzrost
oddziaływania elektromagnetycznego jarzma na
zworę, aż do zrównoważenia przeciwdziałającej siły,
pochodzącej od sprężyny otwierającej (chwila 1).
Trzpień, izolator prowadzący oraz styk ruchomy
zaczynają się przemieszczać.
W miarę przemieszczania się zwory w kierunku
jarzma górnego szczelina się zmniejsza, co powoduje
zwiększenie
siły
oddziaływania
elektromagnetycznego
jarzma
na
zworę.
Wzrastająca siła powoduje przyspieszenie ruchu
elementów ruchomych do prędkości zamykania,
wynoszącej 1 m/s. Jest to optymalna prędkość
wykluczająca odskok styków, redukująca możliwość
przebicia próżni przed zamknięciem zestyku (chwila
2).
Przyspieszająca zwora powoduje wytworzenie
w cewce przeciwnej siły elektromotorycznej (SEM)
i ograniczenie płynącego prądu (przedział 1-2).
Z chwilą zamknięcia zestyku (chwila 2) styk ruchomy
zatrzymuje się, ale zwora przemieszcza się jeszcze
przez ok. 2 mm, wytracając prędkość pod wpływem
oddziaływania sprężyny dociskowej zestyku.
Na końcu ruchu następuje dociśnięcie zwory do
jarzma górnego (chwila 2a). Równocześnie zanika
wytwarzanie SEM w cewce. Powoduje to wzrost
płynącego prądu (przedział 2a-3) i nasycenie
magnesu stałego.
Nasycenie magnesu stałego powoduje wzrost jego
„siły”, dzięki czemu wytwarzany strumień zapewnia
trwałe utrzymywanie zwory i zestyku w pozycji
ZAMKNIĘTY, po zaniku prądu w cewce (chwila 3).
Strumień wytwarzany przez magnes zapewnia trwałe
zamknięcie zestyku nawet w warunkach wibracji lub
udarów mechanicznych. Zostało to potwierdzone
szeregiem badań.
Podczas ruchu zwory sprężyna otwierająca ulega
ściśnięciu, co zapewnia gotowość wyłącznika do
wykonania operacji otwarcia.



Podczas operacji zamykania wał synchronizujący
obraca się o 44º, powodując: przestawienie
wskaźnika
położenia,
przełączenie
zestyków
pomocniczych
oraz
przygotowanie
do
mechanicznego zablokowania wyłącznika.

Otwieranie
W celu otwarcia zestyku komory próżniowej należy
przepuścić przez cewkę napędu impuls prądowy,
trwający 15-20 ms (przedział 4-5). Źródłem impulsu
jest
kondensator
wyłączający,
umieszczony
w zespole sterowniczym.
 Prąd ten powoduje częściowe rozmagnesowanie
magnesu i zmniejszenie siły oddziaływania magnesu
na zworę.














Osłabienie siły oddziaływania magnesu na zworę
powoduje, że energia zgromadzona w sprężynach:
otwierającej
oraz
dociskowej
wywołuje
przyspieszony ruch zwory w kierunku otwierania.
Po 2 mm swobodnego ruchu zwora sprzęga się
z izolatorem prowadzącym, a tym samym stykiem
ruchomym komory.
Maksymalna wartość wytwarzanej siły przekracza
2000 N. Zapewnia to łatwe przerywanie mikro
łuków, mogących pojawić się pod wpływem prądu
zwarciowego.
Styk ruchomy szybko przyspiesza (chwila 5),
zapewniając tym samym dużą zdolność łączeniową
komory.
Po zakończeniu przemieszczania się (chwila 6),
zespół ruchomy: zwora, izolator prowadzący oraz
styk ruchomy jest utrzymywany w położeniu
OTWARTY przez sprężynę otwierającą.
Podczas operacji otwierania wał synchronizujący
obraca się o 44º, powodując: przestawienie
wskaźnika
położenia,
przełączenie
zestyków
pomocniczych
oraz
przygotowanie
do
mechanicznego zablokowania wyłącznika.
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Otwieranie ręczne
Zestyki główne zespołu łączeniowego mogą być
otwarte w każdym momencie ręcznie.
W tym celu, za pomocą cięgna wyłączania
ręcznego, należy zapoczątkować obrót wału
synchronizującego. W wyniku działania siły
zewnętrznej, zwora zaczyna się przemieszczać
i powstaje szczelina powietrzna pomiędzy zworą
a jarzmem górnym. W miarę powiększania się
szczeliny następuje osłabienie siły przyciągania
magnesu. W momencie, gdy suma sił sprężyn:
otwierającej oraz dociskowej styków przewyższa
siłę
przyciągania
magnesu,
następuje
samoczynny
proces
dalszego
otwierania
zestyków.

DZIAŁANIE
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Generator ręcznego zamykania
Zamykanie
zestyków
głównych
zespołu
łączeniowego
odbywa
się
wyłącznie
za
pośrednictwem zespołu sterowniczego.
W przypadku zaniku napięcia pomocniczego, do
zamknięcia można wykorzystać przenośny
generator ręczny,
służący do naładowania
kondensatora
załączającego
w
zespole
sterowniczym.

Uwaga:
Maksymalny
moment
obrotowy,
przykładany do wałka blokującego w dowolnym
kierunku nie może przekraczać 20 N*m. Większy
moment może spowodować uszkodzenie zespołu.
Dla uniknięcia uszkodzenia należy zastosować
dodatkowy ogranicznik momentu obrotowego.

Uwaga: Nie ma możliwości zamknięcia zespołu ISM/TEL przez wymuszenie obrotu wału
synchronizującego. Każda taka próba może spowodować uszkodzenie napędu oraz porażenie lub
zranienie obsługi.
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DANE TECHNICZNE

Dane techniczne
Zgodność z normami:
IEC 62271-100
GB 1984-89
GOST 687-78

ISM/TEL-12-20/1000-052(F)
ISM/TEL-12-20/1000-055(F)
ISM/TEL-12-20/1000-067(F)
Nazwa parametru

Wartość

Napięcie znamionowe

12 kV

Prąd znamionowy ciągły

1000 A

Częstotliwość znamionowa

50/60 Hz

Napięcie wytrzymywane
przemienne

42 kV

Prąd znamionowy łączeniowy baterii
400 A
kondensatorów 1
Napięcie wytrzymywane udarowe

75 kV

Prąd znamionowy wyłączalny
zwarciowy2

20 kA

Prąd znamionowy załączalny
zwarciowy

51 kA

Prąd znamionowy 4s wytrzymywany 20 kA
Trwałość mechaniczna, cykli ZO

≥ 50000 (1500003)

Trwałość łączeniowa, cykli ZO:
- przy prądzie znam. (ZO)
- przy prądzie znamionowym
wyłączalnym (O)
- przy innych prądach (O)

1
2
3
4

≥ 50000 (1500003)
≥ 100
patrz wykres

Czas zamykania4

≤ 30 ms

Czas własny otwierania4

≤ 15 ms

Czas wyłączania4

≤ 25 ms

Szereg przestawieniowy
standardowy4

O-0,1s-ZO-10s-ZO

Maksymalna liczba cykli ZO na
godzinę

600

Rezystancja zestyków głównych

≤ 40 μOhm

Maksymalna temperatura otoczenia

+55 ˚C

Minimalna temperatura otoczenia

– 40 ˚C

Klasa obudowy z uwzględnieniem
szkodliwości środowiska pracy wg
IEC 60932

1

Odporność na wibracje mechaniczne wg IEC 721-3-4

Klasa 4M4

Wysokość instalowania npm.

1000 m

Maksymalna wilgotność

98% (bez konsens.)

Masa:
- ISM/TEL-12-20/1000-052(F)
- ISM/TEL-12-20/1000-055(F)
- ISM/TEL-12-20/1000-067(F)

37 kg
36 kg
34 kg

Przy prądzie udarowym 4,5 kA
Przy 40% podzespołów DC
Tylko dla ISM/TEL-12-20/1000-052F, ISM/TEL-12-20/1000-055F, ISM/TEL-12-20/1000-067F
Bez czasu propagacji wejścia sterującego (szczegóły w danych technicznych zespołu sterowniczego)
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DANE TECHNICZNE

Zgodność z normami:
IEC 62271-100
GB 1984-89
GOST 687-78

ISM/TEL-24-16/800-057
ISM/TEL-24-16/800-058
Nazwa parametru

Wartość

Napięcie znamionowe

24 kV

Prąd znamionowy ciągły

800 A

Napięcie wytrzymywane przemienne

50 kV

Częstotliwość znamionowa

50/60 Hz

Napięcie wytrzymywane udarowe

125 kV

Prąd znamionowy wyłączalny
zwarciowy1

16 kA

Prąd znamionowy załączalny
zwarciowy

40 kA

Prąd znamionowy 4s wytrzymywany

16 kA

Trwałość mechaniczna, cykli ZO

≥ 30000

Trwałość łączeniowa, cykli ZO:
- przy prądzie znamionowym (ZO)
- przy prądzie znamionowym
wyłączalnym (O)
- przy innych prądach (O)

≥ 30000
≥ 100
patrz wykres

Czas zamykania2
Czas własny otwierania

≤ 35 ms
2

≤ 15 ms

Czas wyłączania2

≤ 25 ms
2

1
2

Szereg przestawieniowy standardowy

O-0,1s-ZO-10s-ZO

Maksymalna liczba cykli ZO na
godzinę

600

Rezystancja zestyków głównych

≤ 40 μOhm

Maksymalna temperatura otoczenia

+55 ˚C

Minimalna temperatura otoczenia

– 40 ˚C

Klasa obudowy z uwzględnieniem
szkodliwości środowiska pracy
wg IEC 60932

1

Odporność na wibracje mechaniczne
wg IEC 721-3-4

Klasa 4M4

Wysokość instalowania nad
poziomem morza

1000 m

Maksymalna wilgotność

98% (bez kondens.)

Masa:
- ISM/TEL-24-16/800-057
- ISM/TEL-24-16/800-058

36 kg
38 kg

Przy 40% podzespołów DC `
Bez czasu propagacji wejścia sterującego (szczegóły w danych technicznych zespołu sterowniczego)
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DANE TECHNICZNE

Zgodność z normami:
IEC 62271-100
GB 1984-89
GOST 687-78

ISM/TEL-24-16/800-053

Nazwa parametru

Wartość

Napięcie znamionowe

24 kV

Prąd znamionowy ciągły

800 A

Napięcie wytrzymywane przemienne

50 kV

Częstotliwość znamionowa

50/60 Hz

Napięcie wytrzymywane udarowe

125 kV

Prąd znamionowy wyłączalny
zwarciowy1

16 kA

Prąd znamionowy załączalny
zwarciowy

40 kA

Prąd znamionowy 4s wytrzymywany

16 kA

Trwałość mechaniczna, cykli ZO

≥ 30000

Trwałość łączeniowa, cykli ZO:
- przy prądzie znamionowym (ZO)
- przy prądzie znamionowym
wyłączalnym (O)
- przy innych prądach (O)

≥ 30000
≥ 100
patrz wykres

Czas zamykania2

≤ 35 ms

Czas własny otwierania2

≤ 15 ms

Czas wyłączania

2

≤ 25 ms

Szereg przestawieniowy
standardowy2

O-0,1s-ZO-10s-ZO

Maksymalna liczba cykli ZO na
godzinę

600

Rezystancja zestyków głównych

≤ 40 μOhm

Maksymalna temperatura otoczenia

+55 ˚C

Minimalna temperatura otoczenia

– 40 ˚C

Klasa obudowy z uwzględnieniem
szkodliwości środowiska pracy
wg IEC 60932

1

Odporność na wibracje mechaniczne
Klasa 4M4
wg IEC 721-3-4

1
2

Wysokość instalowania nad
poziomem morza

1000 m

Maksymalna wilgotność

98% (bez kondens.)

Masa:

14 kg

Przy 40% podzespołów DC
Bez czasu propagacji wejścia sterującego (szczegóły w danych technicznych zespołu sterowniczego)
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Zestyki pomocnicze
Zespoły łączeniowe 3-biegunowe są wyposażone
w 13 zestyków pomocniczych, z czego 6 jest
normalnie otwartych (NO), a 7 normalnie
zamkniętych (NZ).
Zespoły łączeniowe 1-biegunowe są wyposażone
w 4 zestyki pomocnicze, z czego 2 są normalnie
otwarte (NO), a 2 normalnie zamknięte (NZ).
Każdy z zestyków pomocniczych jest przełączany
za pomocą krzywki osadzonej na wale synchronizującym.

Zestyki mogą być wykorzystane w obwodach
zewnętrznych, np. w układach odwzorowania
pracy wyłącznika.
Dane
techniczne
zestyków
pomocniczych
zamieszczono w tabelach poniżej.

Obciążalność maksymalna zestyków
Obciążenie rezystancyjne
A

Obciążenie indukcyjne
A

125

10*

5

250

10*

5

≤ 30

10*

3

≤ 50

1

1

≤ 75

0,75

0,75

≤ 125

0,5

0,03

≤ 250

0,25

0,03

Wartość napięcia
V
Napięcie
przemienne
AC

Napięcie stałe
DC

Obciążenie minimalne zestyków
Wartość napięcia AC/DC
V

Obciążenie rezystancyjne
mA

Obciążenie indukcyjne
mA

100

100

12 – 30

*

- przy 5 minutowej krótkotrwałej pracy. Maksymalny prąd przy obciążeniu ciągłym wynosi 5 A
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GABARYTY
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Gabaryty
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Podłączenie obwodów wtórnych
Wszystkie
typy
zespołów
łączeniowych
3-biegunowych
posiadają
identyczne
wyprowadzenia zestyków pomocniczych na zaciski
przyłączeniowe, jak przedstawiono na rysunku.
Zespoły 1-biegunowe są wyposażone w jedno
złącze zaciskowe, na które wyprowadzono zestyki
pomocnicze, zgodnie z rysunkiem z następnej
strony.
Do podłączenia przewodów zewnętrznych stosuje
się zaciski sprężynowe WAGO. Podłączenie
wykonuje się przy pomocy specjalnego wkrętaka,
dostarczanego wraz z zespołem. Przewody mogą
być w postaci drutu lub linki, o przekroju
0,5 – 1,5 mm2. Długość odcinka odizolowanego
powinna wynosić 6 – 10 mm.

XT1
Nr
zacisku

Przeznaczenie

XT2
Nr
zacisku

Przeznaczenie

1

Zestyk pomocniczy 1(1) NO

15 AS1

Zestyk pomocniczy (1) NZ

2

Zestyk pomocniczy 1(2) NO

16 AS2

Zestyk pomocniczy (2) NZ

3

Zestyk pomocniczy 2(1) NO

17

Zestyk pomocniczy 7(1) NZ

4

Zestyk pomocniczy 2(2) NO

18

Zestyk pomocniczy 7(2) NZ

5

Zestyk pomocniczy 3(1) NO

19

Zestyk pomocniczy 8(1) NZ

6

Zestyk pomocniczy 3(2) NO

20

Zestyk pomocniczy 8(2) NZ

7

Zestyk pomocniczy 4(1) NO

21

Zestyk pomocniczy 9(1) NZ

8

Zestyk pomocniczy 4(2) NO

22

Zestyk pomocniczy 9(2) NZ

9

Zestyk pomocniczy 5(1) NO

23

Zestyk pomocniczy 10(1) NZ

10

Zestyk pomocniczy 5(2) NO

24

Zestyk pomocniczy 10(2) NZ

11

Zestyk pomocniczy 6(1) NO

25

Zestyk pomocniczy 11(1) NZ

12

Zestyk pomocniczy 6(2) NO

26

Zestyk pomocniczy 11(2) NZ

13 SC1

Cewka napędu (1)

27

Zestyk pomocniczy 12(1) NZ

14 SC2

Cewka napędu (2)

28

Zestyk pomocniczy 12(2) NZ
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XT1
Nr
zacisku

Przeznaczenie

Nr
zacisku

Przeznaczenie

1 AS1

Zestyk pomocniczy (1) NZ

7

Zestyk pomocniczy 3(1) NO

2 AS2

Zestyk pomocniczy (2) NZ

8

Zestyk pomocniczy 3(1) NO

3

Zestyk pomocniczy 1(1) NZ

9

Zestyk pomocniczy 4(1) NO

4

Zestyk pomocniczy 1(2) NZ

10

Zestyk pomocniczy 4(2) NO

5

Zestyk pomocniczy 2(1) NZ

11 SC1

Cewka napędu (1)

6

Zestyk pomocniczy 2(2) NZ

12 SC2

Cewka napędu (2)
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ZESPOŁY STEROWNICZE CM_16
Typoszereg zespołów sterowniczych CM_16
Zespoły sterownicze CM_16_1 i CM_16_2 (zwane dalej CM_16) przeznaczone są do sterowania zespołami
łączeniowymi ISM/TEL wyłączników próżniowych i koordynacji funkcji automatyki zabezpieczeniowej,
sterowania i sygnalizacji.
Zespoły sterownicze umożliwiają realizację następujących funkcji:
zamykanie i otwieranie wyłącznika próżniowego w ekstremalnie krótkim czasie;
realizację cykli samoczynnego ponownego załączania: O - 0,1 s - ZО - 10 s - ZО;
blokowanie przeciw pompowaniu;
blokowanie załączenia;
blokowanie rozkazu załączenia po wykonaniu ręcznego (mechanicznego) lub innego, nieautoryzowanego
wyłączenia;
 kontrolę i sygnalizację stanu obwodów cewek załącz/wyłącz;
 autokontrolę obwodów wewnętrznych wraz z obwodem CM – ISM i sygnalizację uszkodzeń.






Zespoły sterownicze różnią się między sobą pod konstrukcją, zestawem realizowanych funkcji oraz
zakresem napięcia zasilania.
Typoszereg zespołów sterowniczych serii CM_16 przedstawiony jest w tabeli poniżej:

Tabela 1. Typoszereg zespołów sterowniczych serii СМ_16
Oznaczenie zespołu
CM_16_1(60)
CM_16_1(220)
CM_16_2(220)

Zakres napięcia zasilania (V)
24 ÷ 60 DC
110 ÷ 220 DC; 100 ÷ 230 AC
110 ÷ 220 DC; 100 ÷ 230 AC

Zespoły sterownicze CM16_1 przeznaczone są dla aplikacji, w których występuje napięcie zasilania AC lub
DC i do współpracy ze wszystkimi rodzajami zabezpieczeń (z wyjątkiem aplikacji, w których stosowane jest
zasilanie z obwodów prądowych).
Zespoły sterownicze CM16_2 posiadają wejścia zasilania prądowego i mogą być stosowane w układach
z różnym rodzajem zasilania.

Zespół sterowniczy СМ_16_1

Zespół sterowniczy СМ_16_2

Rys. 1 Wygląd zewnętrzny zespołu sterowniczego CM_16
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Rysunek poniżej przedstawia schemat funkcjonalny każdego z typów zespołu sterowniczego CM_16.
Sygnały wejściowe oznaczone są strzałkami przychodzącymi, zaś sygnały wyjściowe strzałkami
wychodzącymi.

Zespół sterowniczy CM_16_1 zawiera:
Przetwornica zasilania

Sterownik
mikroprocesorowy

 przetwornicę napięcia pomocniczego 100 ÷ 230V
(AC,DC) lub 24 ÷ 60V DC, dostarczającą napięcie
zasilania obwodów ładowania kondensatorów
załącz/wyłącz;
 tranzystory mocy (w układzie mostka H)
wytwarzające
impulsy
prądu
załączania
i wyłączania, przekazywane do obwodów cewek
napędu zespołu łączeniowego;
 sterownik mikroprocesorowy.
Układ sterowania i sygnalizacji CM_16_1 zawiera:

Tranzystory mocy (układ mostka H)

Wejścia zasilania
z przekładników
prądowych

Moduł sterowania
wyłącznikiem,
z wykorzystaniem obwodów
przekładników prądowych

Rys. 2 Schemat funkcjonalny zespołu CM16

 trzy
grupy
galwanicznie
odseparowanych
przekaźników z zestykami przełącznymi;
 dwa odseparowane wejścia beznapięciowe;
 wskaźnik LED zasilania „POWER”;
 wskaźnik LED gotowości „READY”;
 wskaźnik LED uszkodzenia „MALFUNCTION”;
 interfejs USB.

Zespół sterowniczy CM_16_2 oprócz wyszczególnionych powyżej możliwości funkcjonalnych, zawiera dwa
oddzielone galwanicznie wejścia zasilania prądowego, przeznaczone do ładowania kondensatorów,
z wykorzystaniem energii z przekładników prądowych.

Konstrukcja
Zespoły sterownicze CM_16 umieszczone są w lekkiej obudowie metalowej. Mocowanie zespołów do płyt
wykonuje się z użyciem dwóch lub czterech elementów montażowych.

Rys. 3 Wygląd zewnętrzny zespołu sterowniczego СМ_16 wraz z zaciskami do podłączenia obwodów
zewnętrznych i sygnalizacją optyczną LED.
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1. Zacisk uziemienia
2. Zaciski złącza WAGO przeznaczone do podłączenia zasilania, zestyków beznapięciowych i przekaźników
sygnalizacyjnych
3. Zaciski złącza WAGO przeznaczone do podłączenia obwodów zasilania prądowego (dla CM_16_2)
4. Zaciski złącza WAGO przeznaczone do podłączenia obwodów wyłącznika próżniowego
5. Interfejs USB
6. Wskaźnik LED gotowości “READY”
7. Wskaźnik LED uszkodzenia “MALFUNCTION”
8. Wskaźnik LED zasilania “POWER”

Tabela 2. Przeznaczenie zacisków zewnętrznych zespołu sterowniczego CM_16.
Х1
Nr zacisku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Obwód
Zasilanie_1 (+)~
Zasilanie _2 (-)~
Przekaźnik wyjściowy POMOCNICZY_1 NO
Przekaźnik wyjściowy POMOCNICZY_2 WSPÓLNY
Przekaźnik wyjściowy POMOCNICZY_3 NZ
Przekaźnik wyjściowy GOTÓW_1 NO
Przekaźnik wyjściowy GOTÓW_2 WSPÓLNY
Przekaźnik wyjściowy GOTÓW_3 NZ
Przekaźnik wyjściowy USZKODZENIE_1 NZ
Przekaźnik wyjściowy USZKODZENIE_2 WSPÓLNY
Przekaźnik wyjściowy USZKODZENIE_3 NO
Wejście ZAŁĄCZ_1
Wejście ZAŁĄCZ_2
Wejście WYŁĄCZ_1
Wejście WYŁĄCZ_2

Х3
Nr zacisku
1
2

Obwód
Cewka napędu - wyjście 1
Cewka napędu - wyjście 2

Х2
Nr zacisku
1
2
3
4

Obwód
Wejście zasilania prądowego_CТ_1.1
Wejście zasilania prądowego_CТ_1.2
Wejście zasilania prądowego_CТ_2.1
Wejście zasilania prądowego_CТ_2.2

Х4
Nr zacisku
1

Obwód
Złącze USB

Do podłączenia obwodów wtórnych zastosowano
zaciski sprężynowe WAGO. Przewody podłącza się do
zacisków przy pomocy specjalnego wkrętaka,
będącego na wyposażeniu zespołu sterowniczego.
Przewody mogą mieć żyły w postaci drutu lub linki
o przekroju 0,5 – 1,5 mm2. Długość odcinka
odizolowanego powinna wy-nosić 6 – 10 mm.
Rys. 5 Podłączenie przewodu do zacisku WAGO
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Zasada działania
Na schemacie poniżej przedstawione są cykle działania i uwarunkowania, przy których pod uwagę brane
są: monitorowana rezystancja i indukcyjność obwodu cewki wyłącznika oraz sygnały autokontroli zespołu
sterowniczego. Warunki te oraz wyniki pomiaru parametrów cewki wyłącznika są analizowane przez
sterownik mikroprocesorowy, który przetwarza rozkazy „Wyłącz”/”Załącz” na impulsy napięciowe,
przekazywane do obwodu cewki wyłącznika.

7

12
OTWARTY

4
8

ŻĄDANIE
ZAŁĄCZENIA

3

ZABLOKOWANY
OTWARTY

1

2

ZABLOKOWANY
ZAMKNIĘTY

ŻĄDANIE
WYŁĄCZENIA

6

5
9

11

ZAMKNIĘTY

10

13

Rys. 6 Schemat zmian stanów
Opis stanów
Stan
Zablokowany otwarty
Zablokowany zamknięty
Otwarty
Żądanie załączenia
Zamknięty
Żądanie wyłączenia

Opis stanu
Pomiar L, R i Uc co 1s po wybudzeniu i przejściu do tego stanu
Pomiar L, R i Ut co 1s po przejściu do tego stanu
Pomiar L, R i Uc co 10 s po przejściu do tego stanu
Generuje dodatni impuls napięciowy, po którym następuje pomiar L i R w ciągu
65ms dla ISM15/25_LD_1, i w ciągu 30ms dla pozostałych zespołów
łączeniowych.
Pomiar L, R i Ut co 10 s po przejściu do tego stanu
Generuje ujemny impuls napięciowy, po którym następuje pomiar L i R

Opis zmian stanów
Zmiana
1
2
3
4
5

Nazwa
Stwierdzony stan “Zamknięty”
Stwierdzony stan “Otwarty”
Odblokowanie do stanu “Otwarty”
Zablokowanie w stanie “Otwarty”
Odblokowanie do stanu

VCB/TEL wykonanie LD

Warunek
L>Li
L<Li lub R>Rl
Uc=Ucr i R<Rl i R>Rsc i L<Li
Uc<Ucr lub R>Rl lub R<Rsc lub sterownik przegrzany
Ut≥Utmin i R<Rl i R>Rsc i L>Li
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6
7
8
9
10
11
12

“Zamknięty”
Zablokowanie w stanie “Zamknięty”
“Żądanie załączenia” aktywowane
“Żądanie załączenia” odrzucone
“Żądanie załączenia” zrealizowane
“Żądanie wyłączenia” aktywowane
“Żądanie wyłączenia” odrzucone
“Żądanie wyłączenia” zrealizowane

13

“Żądanie wyłączenia” aktywowane

28

Ut<Utmin lub R>Rl lub R<Rsc

ZAŁĄCZ=1 i WYŁĄCZ=0
L<1.2Lp
L>1.2Lp

WYŁĄCZ=1
L>Lp/1.15
L<Lp/1.15

WYŁĄCZ=1 , ta zmiana rozpoczyna się w ciągu 30ms po
uformowaniu dodatniego impulsu napięciowego

Generowanie sygnalizacji stanu pracy sterownika
Sygnał
Zamknięty
Nie gotowy sterownik
Przekroczony czas wyłączania
Przekroczony czas załączania
Zwarcie w obwodzie cewki
wyłącznika
Przerwa w obwodzie cewki
wyłącznika
Żądanie wykonania operacji
łączeniowej
Mechaniczne zablokowanie
wyłącznika
Nieautoryzowane wyłączenie
wyłącznika
Przegrzanie sterownika

Li Ucr Utmin
Rl Ri Rsc Uc Ut LLp -

Warunki generacji
Stan sterownika=Zablokowany w stanie „Zamknięty” lub
Stan sterownika=Zamknięty lub Stan sterownika=Realizacja
„Żądania wyłączenia”
Stan sterownika= Zablokowany w stanie „Otwarty” lub Stan
sterownika= Zablokowany w stanie „Zamknięty”
Aktywowany przy zmianie nr 11; dezaktywowany przy zmianie
nr 10
Aktywowany przy zmianie nr 8; dezaktywowany gdy WYŁĄCZ=1
R<Rsc
R>Ri
Stan sterownika=Realizacja „Żądania załączenia” lub
Stan sterownika =Realizacja „Żądania wyłączenia”
R>Rl i Stan sterownika=Zablokowany w stanie „Otwarty”
Sygnał jest aktywowany, gdy po dezaktywacji binarnego sygnału
„Zamknięty” w ciągu dwóch okresów nie pojawi się żaden sygnał
WYŁĄCZ („Żądanie Wyłączenia” wyłącznika)
Sygnał jest dezaktywowany gdy WYŁĄCZ=1
Sygnał jest aktywowany, gdy temperatura wewnętrzna zespołu
CM_16 przekracza poziom dopuszczalny.
Sygnał jest dezaktywowany, gdy temperatura wewnętrzna zespołu
CM spada poniżej poziomu dopuszczalnego

poziom początkowy indukcyjności cewki, określający stan otwarcia lub zamknięcia
znamionowa wartość napięcia Cclose, wymagana do wykonania operacji zamykania
- minimalna wartość napięcia Ctrip, wymagana do wykonania operacji wyłączania
rezystancja odpowiadająca położeniu dźwigni otwierania ręcznego w stanie „Zablokowany otwarty”
rezystancja odpowiadająca stanowi przerwy w obwodzie cewki wyłącznika
rezystancja odpowiadająca stanowi zwarcia w obwodzie cewki wyłącznika
napięcie kondensatora załączającego
napięcie kondensatora wyłączającego
zmierzona wartość indukcyjności cewki
poprzednia zmierzona wartość indukcyjności cewki
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Wejście “Zasilanie”
(zaciski: „POWER 1 ” i „POWER 2”)
Wejście przeznaczone jest do podłączenia obwodów zasilania. Zakres napięcia zasilania przedstawiony
jest w Tabeli 1.

Wejście “Zasilanie prądowe”
(zaciski: „CТ 1” i „CТ 2”)
Wejścia „Zasilanie prądowe” przeznaczone są do podłączenia obwodów wtórnych przekładników
prądowych, dostarczających do zespołu CM_16 energii niezbędnej do naładowania kondensatorów obwodów
zamykania i otwierania wyłącznika.

Wejście “Załącz”
(zaciski: „CLOSE 1” i „CLOSE 2”)
Wejście „Załącz” przeznaczone jest do zamykania wyłącznika, tylko za pomocą zestyków
beznapięciowych. Akceptacja przez CM_16 rozkazu załączenia następuje wyłącznie po spełnieniu
następujących warunków:
 wyłącznik jest otwarty;
 kondensator załączający jest naładowany;
 nie występuje żadne uszkodzenie;
 zestyk beznapięciowy “Załącz” jest zamknięty w określonym przedziale czasu;
 zestyk beznapięciowy “Wyłącz” jest otwarty.
BLOKADA PRZECIW POMPOWANIU
W odniesieniu do wejść “Załącz” i “Wyłącz” zastosowanie ma następująca
reguła:
Podczas operacji załączania, gdy pojawi się rozkaz “Wyłącz” zanim rozkaz
“Załącz” nie zostanie dezaktywowany, wówczas rozkaz “Załącz” zostaje
zablokowany. Aby wykonać następną operację załączania, po dezaktywacji
rozkazu “Wyłącz” należy ponownie podać rozkaz “Załącz”.
BLOKADA ZAŁĄCZANIA
W odniesieniu do wejść “Załącz” i “Wyłącz” zastosowanie ma następująca
reguła:
Gdy rozkaz “Załącz” pojawi się w czasie, gdy aktywny jest rozkaz “Wyłącz”,
wówczas rozkaz “Załącz” jest blokowany. Aby wykonać następną operację
załączania, po dezaktywacji rozkazu “Wyłącz” należy ponownie podać rozkaz
“Załącz”.
UWAGA!
OPERACJA
ZAŁĄCZANIA
JEST
BLOKOWANA
PO
WYKONANIU
MECHANICZNEGO OTWARCIA WYŁĄCZNIKA. ABY ZWOLNIĆ BLOKADĘ,
NALEŻY AUKTYWNIĆ ROZKAZ WYŁĄCZENIA NA WEJŚCIU „WYŁĄCZ” LUB
ODŁĄCZYĆ NAPIĘCIE ZASILANIA NA OK. 15 MINUT, AŻ DO CAŁKOWITEGO
WYGASZENIA SYGNALIZACJI WSKAŹNIKÓW LED.
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Wyłącznik próżniowy

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1512

ZESPOŁY STEROWNICZE

30

Wejście “Wyłącz”
(zaciski: „TRIP 1” i „TRIP 2”)
Wejście „Wyłącz” przeznaczone jest do otwierania wyłącznika, tylko za pomocą zestyków
beznapięciowych. Akceptacja przez CM_16 rozkazu „Wyłącz” następuje po spełnieniu następujących
warunków:
 kondensator wyłączający jest naładowany;
 nie występuje żadne uszkodzenie;
 zestyk beznapięciowy “Wyłącz” jest zamknięty w określonym przedziale czasu.

Wejście “Cewka napędu”
(zaciski: „COIL 1” i „COIL 2”)
Wejście przeznaczone jest do podłączenia obwodu napędu wyłącznika.

Wyjście „Zestyk pomocniczy”
(zaciski: „RELAY 1.1”, „RELAY 1.2” i „RELAY 1.3”)
Wyjście przeznaczone jest do realizacji sygnalizacji alternatywnej, związanej z działaniem wyłącznika.
Wyjście, zrealizowane w postaci zestyku przełącznego, dostarcza następujące sygnały:
 wyłącznik otwarty – zestyk NZ jest zamknięty, zestyk NO jest otwarty;
 wyłącznik zamknięty – zestyk NZ jest otwarty, zestyk NO jest zamknięty;

Położenie styków
głównych wyłącznika

Wyjście “zestyki pomocnicze”

Zamknięty

Otwarty

VCB/TEL wykonanie LD
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Wyjście “Gotów”
(zaciski: „RELAY 2.1”, „RELAY 2.2” i „RELAY 2.3”)
Wyjście przeznaczone jest do sygnalizowania gotowości zespołu CM do odbierania rozkazów “Załącz” lub
“Wyłącz”. Sygnał gotowości występuje po spełnieniu następujących warunków:
 stan naładowania kondensatora załączającego przekracza wymagany poziom;
 nie występuje żadne uszkodzenie.
Wyjście zrealizowane jest w postaci zestyku przełącznego przekaźnika, którego zestyk NO jest zamknięty
po spełnieniu powyższych warunków.

Stan zespołu CM

Wyjście “Zacisk gotów”

Gotów

Nie gotów

Wyjście “Uszkodzenie”
(zaciski: „RELAY 3.1”, „RELAY 3.2” i „RELAY 3.3”)
Wyjście przeznaczone jest do sygnalizowania uszkodzeń wewnętrznych, wykrywanych przez system
autokontroli zespołu CM oraz uszkodzeń zewnętrznych w obwodach cewek wyłącznika.
Wyjście zrealizowane jest w postaci zestyku przełącznego przekaźnika, którego zestyk NZ jest zamknięty
w przypadku wykrycia uszkodzenia, a po ustąpieniu uszkodzenia pozostaje otwarty.

Stan zespołu CM

Wyjście “Zacisk Uszkodzenie”

Brak uszkodzenia

Uszkodzenie

Interfejs USB
Interfejs USB jest przeznaczony do podłączenia komputera PC, w celu przeprowadzenia wewnętrznych
czynności diagnostycznych zespołu CM_16 u producenta.
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Sygnalizacja
Zespół sterowniczy CM_16 jest wyposażony w sygnalizację LED, przedstawiającą tryby działania oraz
stany pracy. Płyta czołowa zespołu CM zawiera wskaźniki LED, przedstawione w tabeli 4.

Tabela. 4 Warunki generacji sygnalizacji
Oznaczenie
“POWER”
[zasilanie]

“READY”
[gotów]

“MALFUNCTION”
[uszkodzenie]

Stan sygnalizacji
Wskaźnik LED “POWER” świeci
światłem ciągłym
Wskaźnik LED “READY” świeci światłem
ciągłym, styki przekaźnika „READY”
wyprowadzone na zaciski (X1:7; X1:6)
są zamknięte, a styki wyprowadzone
na zaciski (X1:7; X1:8) są otwarte.
Wskaźnik LED “MALFUNCTION” świeci
światłem pulsującym, styki przekaźnika
„ MALFUNCTION” wyprowadzone na
zaciski (X1:10; X1:9) są zamknięte,
a styki wyprowadzone na zaciski
(X1:10; X1:11) są otwarte.

VCB/TEL wykonanie LD

Warunki generacji
Obecność napięcia na zaciskach zasilania
zespołu CM_16
Zespół sterowniczy jest gotowy do przyjęcia
rozkazu Załącz i wykonania operacji
zamknięcia wyłącznika. Po wystąpieniu
awarii i pojawieniu się sygnalizacji LED
„MALFUNCTION” w postaci światła ciągłego
(lub pulsującego), sygnalizacja “READY”
jest wygaszona.
Wystąpienie uszkodzenia (patrz tabela 5)
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Wykrywanie uszkodzeń zespołu СМ_16
Po wykryciu jakiegokolwiek uszkodzenia zespołu CM_16 dioda LED „MALFUNCTION” [uszkodzenie] świeci
pulsująco. Ilość impulsów świetlnych, emitowanych z częstością co 0,6 s, odpowiada przyczynie uszkodzenia
(patrz Tabela 8). Odstęp pomiędzy kolejnymi seriami impulsów wynosi 1,5 s .
Sygnał alarmu jest wyświetlany gdy spełnione są następujące warunki:
 przyczyna uszkodzenia jest zidentyfikowana;
 w układzie autokontroli zespołu CM_16 nie występuje niesprawność;
 sekwencja impulsów świetlnych odpowiadająca przyczynie uszkodzenia jest realizowana.
Powrót zespołu CM_16 do stanu normalnej pracy jest możliwy dopiero po uzyskaniu prawidłowych
warunków działania.

Tabela 5. Zależność pomiędzy ilością błysków diody „Malfunction” [Uszkodzenie] a rodzajem uszkodzenia.
Ilość impulsów
(liczba błysków
powtarzana
co 1,5 s)

Opis awarii

1

Trwały zanik napięcia zasilania (powyżej 1,5 ± 0,5 s) lub wartość napięcia
przekracza dopuszczalny przedział

2

Nieudana operacja zamknięcia lub otwarcia wyłącznika

3

Przerwa w obwodzie cewki napędu wyłącznika

4

Zwarcie w obwodzie cewki wyłącznika

5

Wyłączenie ręczne wyłącznika (dla CM_16 współpracującego z ISM wyk. SHELL);
Wyłączenie awaryjne wyłącznika (dla CM_16 współpracującego z ISM wyk. LD)

6

Przegrzanie zespołu CM_16

7

Wyłączenie ręczne wyłącznika (dla CM_16 współpracującego z ISM wyk. LD);
Wyłączenie awaryjne wyłącznika (dla CM_16 współpracującego z ISM wyk.
SHELL)

Świecenie ciągłe

Uszkodzenie wewnętrzne zespołu CM_16

Usuwanie uszkodzeń zespołu CM_16 i wyłącznika
Tabela 6. Opis działań zalecanych po wystąpieniu uszkodzenia.
Przykład
uszkodzenia

Wskaźnik LED
“MALFUNCTION”
[uszkodzenie]
świeci

Ilość
błysków

Zalecane działania w celu usunięcia uszkodzenia

1

 Po wystąpieniu sygnalizacji: 1-krotny błysk powtarzany co 1,5 s,
należy odczekać 30 sekund.
 Jeśli w ciągu tych 30 sekund dioda LED „Power” [Zasilanie] zgaśnie,
oznacza to zanik napięcia zasilania; należy przywrócić napięcie
zasilania.
 Sprawdzić ponownie wartość napięcia zasilania.
 Jeśli
napięcie
przekracza
wartość
dopuszczalną,
należy
przeprowadzić niezbędną korektę.
 Jeśli niesprawność występuje nadal, należy skonsultować się
z serwisem firmy TAVRIDA ELECTRIC.
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 Po stwierdzeniu sygnalizacji: 2-krotny błysk powtarzany co 1,5 s,
należy sprawdzić stan obwodu cewki napędu wyłącznika.
 Jeśli niesprawność nie została usunięta, należy skonsultować się
z serwisem firmy TAVRIDA ELECTRIC.
 Po stwierdzeniu sygnalizacji: 3-krotny błysk powtarzany co 1,5 s,
należy sprawdzić stan obwodu cewki wyłącznika.
 Jeśli w obwodzie cewki napędu wyłącznika występuje przerwa,
należy przywrócić ciągłość obwodu.
 Sprawdzić wartość rezystancji obwodu cewki napędu.
 Jeśli w obwodzie cewki napędu występuje wewnętrzna przerwa,
należy wymienić zespół łączeniowy.
 Jeśli niesprawność nie ustąpiła, należy skonsultować się z serwisem
firmy TAVRIDA ELECTRIC.
 Po stwierdzeniu sygnalizacji: 4-krotny błysk powtarzany co 1,5 s,
należy zmierzyć wartość rezystancji obwodu cewki napędu
wyłącznika.
 Jeśli w obwodzie cewki napędu występuje wewnętrzne zwarcie,
należy wymienić zespół łączeniowy.
 Jeśli niesprawność nie ustąpiła, należy skonsultować się z serwisem
firmy TAVRIDA ELECTRIC.
 Po stwierdzeniu sygnalizacji: 5-krotny błysk powtarzany co 1,5 s,
należy zainicjować operację wyłączenia wyłącznika (dotyczy zespołu
CM współpracującego z ISM_SHELL).
 Jeśli niesprawność nie ustąpiła, należy skonsultować się z serwisem
firmy TAVRIDA ELECTRIC.
 Po stwierdzeniu sygnalizacji: 6-krotny błysk powtarzany co 1,5 s,
należy sprawdzić wszystkie obwody zewnętrzne podłączone do
zespołu CM_16; sprawdzić, i w razie potrzeby wyregulować,
wartości napięć; sprawdzić, czy na wejścia beznapięciowe nie
zostało podane napięcie.
 Jeśli niesprawność nie ustąpiła, należy skonsultować się z serwisem
firmy TAVRIDA ELECTRIC.
 Po stwierdzeniu sygnalizacji: 7-krotny błysk powtarzany co 1,5 s,
należy zainicjować operację wyłączenia wyłącznika (dotyczy zespołu
CM współpracującego z ISM_LD).
 Jeśli niesprawność nie ustąpiła, należy skonsultować się z serwisem
firmy TAVRIDA ELECTRIC.
 Skonsultować się z serwisem firmy TAVRIDA ELECTRIC.
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Dane techniczne
Tabela 7. Dane techniczne
Dane ogólne
Szereg przestawieniowy standardowy
O – 0,1s – ZO – 10s – ZO
Maksymalna ilość operacji ZO w ciągu godziny
100
Maksymalna temperatura pracy
+55 ˚C
Minimalna temperatura pracy
-40 ˚C
Maksymalna wilgotność pracy
98%, bez kondensacji
Maksymalna wysokość instalowania
2000 m n.p.m.
Stopień ochrony obudowy
IP40
Wytrzymałość na wibracje mechaniczne
Klasa 4М4
Odporność na działanie czynników atmosferycznych zgodnie z
96 h +55 ˚C
IEC 60068...2
96 h – 40 ˚C
Wytrzymałość elektryczna
Napięcie probiercze 50 Hz, 1 min, zgodnie z IEC 60255-5
2 kV
Przebiegi udarowe 1,2 μs/50 ms/0,5 J, zgodnie z IEC 60255-5
5 kV
Rezystancja izolacji przy 1000 V
≥ 5 MΩ
Wyjścia sygnalizacyjne
Napięcie znamionowe
240 V
Prąd znamionowy
16 A ~
Moc łączeniowa
4000 VA ~
Wejścia sterujące
Czas rozpoznawania sygnału sterującego
≤ 12 ms
Napięcie/prąd występujące podczas zamykania zestyku
≥ 30 V/0,05 А
Ustalona wartość prądu wejścia po zamknięciu zestyku
≥ 5 mA
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)*
Odporność na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany
Zmiany napięcia 15%, czas trwania
napięcia, zgodnie z IEC 1000-4-11
2...3 s, okres 5...10 s
Odporność na serie szybkich elektrycznych stanów
Poziom 4; napięcie szczytowe 4 kV
przejściowych, zgodnie z IEC 1000-4-4
Klasa 4 – napięcie wzdłużne;
Odporność na przebiegi oscylacyjne, zgodnie z IEC 1000-4-12
Klasa 3 - napięcie różnicowe
4 kV – napięcie wzdłużne;
Odporność na udary, zgodnie z IEC 1000-4-5
2 kV – napięcie różnicowe, 1,2/50 μs
Odporność na pole magnetyczne o częstotliwości sieci
Poziom 5(A); 100 A/m 60 s; 1000 A/m
elektroenergetycznej, zgodnie z IEC 1000-4-8
2s
Odporność na impulsowe pole elektromagnetyczne,
Poziom 5(А), 1000А/m
zgodnie z IEC 1000-4-9
Odporność na oscylacje tłumione pola elektromagnetycznego,
Poziom 5(V), 0,1 MHz i 1 MHz – 100
zgodnie z IEC 1000-4-10
А/m
Wymiary i masa
- СМ_16_1
1,5 kg
- СМ_16_2
1,8 kg
Wymiary zewnętrzne
165 х 165 х 45 mm
Zakres wartości napięcia zasilania
СM_16_1(60)
19 - 72 V DC
СM_16_1(220), СM_16_2(220)
85 – 265 V AC/DC
Pobór mocy ze źródła napięcia zasilania
Podczas ładowania kondensatora załączającego (VA)
≤ 55 VA
Obciążenie spoczynkowe
≤ 5 VA
Czas ładowania kondensatora załączającego
Ładowanie pierwotne po podaniu zasilania
≤ 15 s
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Ładowanie po wykonaniu operacji załączania
≤ 10 s
Czas ładowania kondensatora wyłączającego
Ładowanie pierwotne po podaniu zasilania
≤ 0,1 s
Czas gotowości do wykonania wyłączenia po zaniku napięcia
≥ 60 s
zasilania
Wejścia zasilania prądowego (tylko dla CM_16_2(220))
Zakres prądu
2 - 300 A
Czas ładowania kondensatora wyłączającego (w zależności od wartości prądu):
- przy 2 А
≤ 1000 ms
- przy 5 А
≤ 400 ms
- przy 10 А
≤ 150 ms
- przy 30 А
≤ 110 ms
- przy 300 А
≤ 100 ms
Dopuszczalny czas przepływu prądu (w zależności od wartości prądu):
- przy 2 А
∞s
- przy 5 А
≤ 100 s
- przy 10 А
≤ 10 s
- przy 30 А
≤1s
- przy 300 А
≤ 0,1 s
* Jeśli spełnione są zalecenia dotyczące instalacji CM_16
Dyrektywa EMC 2006/95
Dyrektywa Niskonapięciowa 2004/108
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Montaż zespołów СМ_16
Wątpliwości związane z montażem zespołów CM_16 w rozdzielnicach SN lub w rozwiązaniach
retrofitowych, należy uzgadniać z producentem lub jego przedstawicielem.
Sposób montażu przestrzennego zespołu CM_16 nie jest ograniczony. Zespół może być zamontowany
zarówno w pozycji poziomej jak i pionowej (patrz rys. 7).
 Jeśli zespół sterowniczy CM_16 jest zamontowany w zamkniętej przestrzeni, w szczególności gdy
w pobliżu znajdują się elementy emitujące ciepło, temperatura otoczenia zespołu CM_16 nie może
przekraczać dopuszczalnej wartości (patrz tabela 7. „Dane techniczne”).
 Zaleca się instalowanie zespołu CM_16 w przedziale zabezpieczeń. W przypadku montażu zespołu CM_16
na wózku lub kasecie członu wysuwnego, czyli w pobliżu torów prądowych wyłącznika, zaleca się
stosowanie metalowej osłony zespołu lub ekranowanie okablowania.

Zalecenia montażowe w zakresie połączeń zespołu CM_16 z obwodami zewnętrznymi
1. Przewody (wiązki przewodów) obwodów wtórnych zespołu sterowniczego CM_16, włącznie z przewodami
sterowania wyłącznikiem, powinny być wykonane z zastosowaniem kabli ekranowanych (przewody
w oplocie lub kable opancerzone.)
2. Długość przewodów obwodów wtórnych, rozmieszczonych w przedziale wysokiego napięcia, powinna być
jak najmniejsza.
3. Podczas wykonywania okablowania nie można dopuścić do powstawania pętli.
4. Długość okablowania łączącego zespół sterowniczy CM_16 z zespołem łączeniowym ISM/TEL nie może
przekraczać 5 m.
5. W przypadku instalowania zespołu CM_16 na wózku, w kasecie członu wysuwnego lub na dostępnej
z zewnątrz płycie montażowej, długość przewodów bez ekranu nie powinna przekraczać 200 mm. Zaleca
się, aby płyta montażowa z zaciskami przyłączeniowymi była umieszczona jak najbliżej płyty montażowej,
na której został zamontowany zespół CM_16.

Uziemienie
 Wszystkie ekranowane obwody wtórne, podłączone do zespołu sterowniczego CM_16, należy uziemić
w jednym punkcie, znajdującym się w pobliżu zespołu CM_16. Kable łączące zespół sterowniczy CM_16
z wyłącznikiem należy uziemić na obydwu końcach.
 Zespół sterowniczy CM_16 powinien być uziemiony poprzez podłączenie do zacisku uziemienia.
 Punkty uziemienia należy starannie zabezpieczyć przed zamalowaniem, zgodnie z normą
IEC 60364-5-54:2011.
 W przypadku, gdy zespół sterowniczy CM_16 jest zamontowany w obrębie członu wysuwnego, uziemienie
należy wykonać poprzez połączenie zespołu CM_16 do konstrukcji członu wysuwnego, przy czym długość
przewodu uziemiającego powinna być jak najmniejsza.
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Rys. 7 Sposób montażu zespołu sterowniczego CM

Mocowanie do płyty montażowej
poziomej

Mocowanie do płyty montażowej
pionowej (rekomendacja)

 Zespoły sterownicze CM_16 przeznaczone są wyłącznie do sterowania
wyłącznikami próżniowymi produkcji Tavrida Electric.
 Warunki pracy zespołów sterowniczych CM_16, wyszczególnione w rozdz. 6, nie
mogą być przekraczane.
 Obwody zdalnego sterowania wyłącznikiem, wychodzące poza rozdzielnicę i/lub
przebiegające równolegle do obwodów wysokiego napięcia w odległości 1-2 m,
nie mogą być podłączone bezpośrednio do wejść sterujących beznapięciowych.
W takim przypadku należy zastosować przekaźnik pośredniczący.
 Sterowanie wyłącznikiem za pośrednictwem wejść beznapięciowych powinno być
zrealizowane w postaci zestyków beznapięciowch typu NO (normalnie otwarty).
Podłączanie dodatkowych urządzeń lub elementów (rezystory, diody, cewki
przekaźników itp.) do wejść sterujących zespołu CM_16 jest zabronione.
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Typowy schemat połączeń zespołu CM_16

Schemat podłączenia zasilania prądowego (dotyczy wyłącznie zespołu CM_16_2)

Aby uniknąć nieprawidłowej pracy innych urządzeń, zespół sterowniczy powinien
zostać podłączony jako ostatni w obwodzie prądowym.
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STANDARDOWE TESTY
Każdy zespół łączeniowy ISM/TEL jest przed dostawą poddany standardowym testom przedstawionym poniżej.
Rodzaj testu

Niespełnienie jakiegokolwiek z wymagań oznacza
negatywny wynik testu.

Kryteria
♦ poprawność danych na tabliczce znamionowej
♦ zgodność typu zespołu z zamówieniem
♦ brak uszkodzeń mechanicznych, zadrapań albo plam
kolorystycznych wpływających na wygląd zespołu

Oględziny
Działanie mechaniczne
(1000 operacji ZO przy znamionowym napięciu pracy
+ 5 standardowych cykli łączeniowych przy
znamionowym, minimalnym i maksymalnym napięciu
pracy)
Pomiar rezystancji obwodu głównego (dla każdego
bieguna)

♦ prawidłowa praca zestyków głównych i pomocniczych
♦ zgodność czasów załączania i wyłączania z określonymi
w danych technicznych
♦ nie występują odskoki zestyków
♦ zgodność z wymaganiami określonymi w danych
technicznych

Wytrzymałość napięciowa zestyków głównych przy
napięciu probierczym o częstotliwości sieci (faza – ziemia
oraz przez otwarty zestyk)

♦ brak przeskoków w ciągu 1 minuty po osiągnięciu
ustalonej dla testu wartości napięcia

Wytrzymałość napięciowa obwodów pomocniczych przy
napięciu probierczym o częstotliwości sieci (pomiędzy
wszystkimi elektrycznie wydzielonymi wyprowadzeniami
a ziemią)

♦ brak przeskoków w ciągu 1 minuty od chwili
przyłożenia napięcia

Każdy zespół sterowniczy CM jest przed dostawą
poddany standardowym testom przedstawionym
poniżej.
Rodzaj testu

Niespełnienie jakiegokolwiek z wymagań oznacza
negatywny wynik testu.

Kryteria zgodności

Sprawdzenie standardowego cyklu łączeniowego

♦ zgodność z wymaganiami określonymi w danych
technicznych (O-0,1s-ZO-10s-ZO)

Sprawdzenie maksymalnej ilości operacji łączeniowych
w ciągu godziny

♦ zgodność z wymaganiami określonymi w danych
technicznych

Sprawdzenie poboru mocy

♦ zgodność z wymaganiami określonymi w danych
technicznych

Sprawdzenie czasu działania

♦ zgodność z wymaganiami określonymi w danych
technicznych

Sprawdzenie działania przy różnych poziomach sygnałów
wejściowych

♦ zgodność z wymaganiami określonymi w danych
technicznych

Pomiar impedancji wejściowej

♦ zgodność z wymaganiami określonymi w danych
technicznych

Każdy seryjny egzemplarz, zarówno zespołu
łączeniowego jak i
sterowniczego,
jest
zaopatrzony w certyfikat z testów standardowych.
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APLIKACJE
Dobór aparatury

Kontrola przy dostawie

Dobierając zespoły łączeniowy i sterowniczy
należy przestrzegać następujących zasad:

Przed instalacją każdy zespół łączeniowy
i sterowniczy powinien zostać poddany kontroli
odbiorczej. Kontrola przy dostawie obejmuje
oględziny
zgodnie
z
poniższą
tabelą.
W przypadku wystąpienia niezgodności należy
postępować zgodnie z procedurą obsługi
reklamacji.

1. Dane
znamionowe
zespołów
powinny
odpowiadać podstawowym wymaganiom
eksploatacyjnym
i
nie
mogą
być
przekroczone pod żadnym warunkiem.
2. Odległość pomiędzy biegunami zespołu
łączeniowego ISM/TEL powinna być dobrana
odpowiednio do rozdzielnicy.

Instalacja
Każdy projekt, w którym zastosowane są
zespoły wyłącznika próżniowego VCB/TEL
produkcji
Tavrida Electric,
winien
być
uzgodniony z producentem (autoryzowanym
przedstawicielem).
Podczas opracowywania projektu powinny być
uwzględnione
podstawowe
wymagania
zawarte w niniejszej instrukcji.

Rodzaj kontroli

Kryterium zgodności

Opakowanie (przed rozpakowaniem)

♦ brak uszkodzeń będących skutkiem:
- upuszczenia produktu
- nadmiernej wilgoci w opakowaniu
- deformacji opakowania spowodowanej działaniami zewnętrznymi
- nadmiernego zewnętrznego obciążenia opakowania

Plombowanie

♦ plomby niezniszczone

Elementy plastikowe

♦ brak uszkodzeń mechanicznych, zarysowań lub kolorowych plam

Elementy metalowe

♦ brak uszkodzeń mechanicznych, zarysowań lub korozji na
powierzchniach malowanych i zaciskach ocynkowanych
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Montaż zespołu łączeniowego
ISM/TEL
W rozdzielnicy dowolnego typu zespół ISM/TEL
może być instalowany zarówno w sposób
zapewniający pionowe jaki i poziome położenie
zespołu napęd / kolumna.

W przypadku rozdzielnic jednoczłonowych nie
występują siły na zaciskach przyłączeniowych
i stosowanie izolatorów wsporczych zasadniczo nie
jest wymagane.

Obwody pierwotne zespołu ISM/TEL powinny być
wykonane w postaci sztywnych szyn, których
konstrukcja pozwala zapobiec przenoszeniu sił
statycznych na zespół.

Jednakże prąd zwarciowy może wytwarzać siły
elektrodynamiczne w szynach i aby uniknąć
uszkodzeń w obrębie zespołu łączeniowego, nie
usztywniony
odcinek
szyn
nie
powinien
przekraczać następujących długości:
 dla ISM/TEL-12-20/1000-XX – 0,5 m
 dla ISM/TEL-24-16/800-XX – 0,5 m
Inne wymiary, niezbędne do prawidłowego
montażu,
przedstawiono
na
rysunkach
wymiarowych.

Ponadto, w przypadku gdy zespół ISM jest
montowany na członie wysuwnym należy stosować
izolatory wsporcze, zapobiegające przenoszeniu sił
powstających na zaciskach podczas łączenia i
rozłączania zestyków szczękowych (tulipanowych).
W przypadku, gdy zespół ISM/TEL-12-20/1000
jest instalowany w rozdzielnicy jednoczłonowej
o prądzie zwarcia osiągającym 20 kA, wszystkie
bieguny wyłącznika należy połączyć mechanicznie
przy pomocy sztywnej poprzeczki.
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Rodzaje gwintów oraz momenty dokręcania
poszczególnych śrub przedstawiono poniżej.

Rodzaj i rozmieszczenie przegród izolacyjnych zalecanych dla
ISM/TEL-12-20/1000-067

Rodzaj i rozmieszczenie przegród izolacyjnych zalecanych dla
ISM/TEL-24-16/800-057
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Podłączenie obwodów głównych

Aby zapewnić właściwe działanie zespołu
łączeniowego ISM/TEL przy prądzie obciążenia
1000 A, należy zamocować bezpośrednio do
zacisków pierwotnych każdego z biegunów
aluminiowe lub miedziane radiatory o powierzchni
co najmniej 260 mm2.

Na rysunkach
dopuszczalną
pierwotnymi
przewodzącymi

poniżej przedstawiono minimalną
odległość pomiędzy obwodami
a
uziemionymi
elementami
rozdzielnicy.

Zalecany rodzaj radiatora oraz sposób jego montażu przedstawiono na rysunkach poniżej.
a

b

a
b

VCB/TEL wykonanie LD

Napięcie
znamionowe

Min. dopuszczalna
odległość

Symbol

12 kV

> 120 mm

a

24 kV

> 220 mm

b
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Montaż zespołu sterowniczego
Pozycja pracy zespołu sterowniczego CM może być
dowolna.
Zalecany jest montaż zapewniający dostęp do
płyty czołowej.
Zespół sterowniczy powinien być oddzielony od
przedziału wysokonapięciowego za pomocą
przegrody ze stali miękkiej o grubości co najmniej
1 mm.
Takie same wymagania dotyczą okablowania
obwodów wtórnych zespołu sterowniczego,
włącznie z połączeniami pomiędzy ISM/TEL a CM.
Alternatywnym rozwiązaniem jest zastosowanie
metalowej
osłony
dla
przewodów
niskonapięciowych.
W załączniku 5 zostały zamieszczone szczegółowe
informacje, dotyczące montażu zespołu CM.
Instalując zespół sterowniczy w zamkniętym
przedziale, w szczególności z grzejącymi się
elementami, należy zwrócić szczególną uwagę na
maksymalną temperaturę powietrza w przedziale,
która w żadnym przypadku nie powinna
przekraczać wartości podanych w danych
technicznych zespołu CM.

Przykład montażu ISM/TEL i CM na członie wysuwnym rozdzielnicy; wszystkie przewody połączeniowe są umieszczone
wewnątrz osłony stalowej.

VCB/TEL wykonanie LD

Zespół ISM/TEL powinien zostać uziemiony
poprzez zacisk uziemiający, zgodnie z rysunkiem
przedstawionym poniżej. Połączenie uziemiające
powinno być wykonane przy użyciu przewodu
izolowanego o przekroju nie mniejszym niż 4 mm2.

Rysunki poniżej przedstawiają przykłady instalacji
zespołów CM i ISM/TEL.

Przykład montażu ISM/TEL i CM w rozdzielnicy w sposób
stacjonarny.
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Blokady
W rozdzielnicach SN stosuje się powszechnie:
 blokady mechaniczne;
 blokady elektrycznej.
Rodzaje blokad mechanicznych VCB/TEL:
 uniemożliwiająca otwarcie odłącznika, gdy
zespół ISM/TEL, zabudowany w rozdzielnicy
w sposób stacjonarny, jest zamknięty;
 uniemożliwiająca wysunięcie członu wysuwnego
z zabudowanym wyłącznikiem, gdy zespół
ISM/TEL jest zamknięty.

Rodzaje blokad elektrycznych:
 uniemożliwiająca zamknięcie zespołu ISM/TEL,
zabudowanego w rozdzielnicy w sposób
stacjonarny, gdy odłącznik jest w położeniu
pośrednim;
 uniemożliwiająca zamknięcie zespołu ISM/TEL,
zabudowanego na członie wysuwnym, gdy nie
jest on całkowicie wsunięty lub wysunięty.
Blokada mechaniczna powinna być podłączona co
najmniej do jednego z gniazd blokady lub
bezpośrednio do wału synchronizującego.

Układ blokady zespołu ISM/TEL
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Układ blokady mechanicznej, zaprojektowany przez
użytkownika,
powinien
spełniać
następujące
warunki:
 w przypadku, gdy układ blokady jest podłączony
do
jednego
z
gniazd
blokady,
masa
podłączonego elementu ruchomego nie może
przekroczyć 0,35 kg. Podobnie, gdy układ
blokady jest podłączony do obydwu gniazd,
sumaryczna masa jego elementów nie może
przekroczyć 0,35 kg;
 w przypadku podłączenia mechanizmu blokady
do gniazda za pośrednictwem dźwigni, należy
uwzględnić, że wypadkowa masa wszystkich
elementów ruchomych jest proporcjonalna
do położenia punktu podparcia dźwigni;
 jeśli
mechanizm blokady jest podłączony
do gniazda przy użyciu dźwigni, wówczas
równoważny moment bezwładności dołączonego
mechanizmu
nie
powinien
przekraczać
4,3∙10-4 kg∙m2;
 jeśli
mechanizm blokady jest podłączony
do wału synchronizującego po obydwu jego
stronach,
wówczas
sumaryczny
moment
bezwładności
nie
powinien
przekraczać
4,3∙10-4 kg∙m2.
Gdy wyłącznik jest zablokowany mechanicznie za
pośrednictwem
gniazd
blokady
lub
wału
synchronizującego, na wejścia sterujące zespołu
CM/TEL nie powinny być podawane sygnały
zamknięcia lub otwarcia wyłącznika.
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Blokadę elektryczną realizuje się przez szeregowe
połączenie zestyku pomocniczego (AS) zespołu
ISM/TEL z zestykiem normalnie zwartym łącznika
krańcowego (PS) właściwego urządzenia (wózek
zespołu ruchomego, odłącznik), jak przedstawiono
na rysunku poniżej.

Łącznik krańcowy musi skutecznie zareagować
przed zadziałaniem blokady mechanicznej.
Podłączenie mechanicznego
wskaźnika położenia
Wskaźnik
położenia
wyłącznika
może
podłączony do jednego z gniazd blokady.

być

Podłączenie mechanizmu ręcznego
wyłączania
Gdy
jest
wymagany
mechanizm
ręcznego
otwierania wyłącznika (przycisk, pedał, itp.) może
on być podłączony do jednego z dwóch gniazd
blokady.
Mechanizm nie powinien oddziaływać żadną siłą na
wał synchronizujący lub gniazdo.
Siła wymagana do wyłączenia ręcznego może
wynieść 250 N, dlatego w celu zwiększenia siły
oddziaływania zamiast bezpośredniego wciskania
sworznia blokady należy zastosować układ dźwigni.

Uwaga: Równoważny moment bezwładności wszystkich mechanizmów zewnętrznych: blokady,
ręcznego wyłączania oraz wskaźnika położenia nie powinien przekraczać 4,3·10 -4 kg/m2. Odległość
pomiędzy osią gniazda blokady a osią wału synchronizującego wynosi 35 mm, zatem równoważny
moment bezwładności M dla gniazda blokady wynosi 0,0352·M.
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Połączenia
Typowe
schematy
połączeń
zespołów
łączeniowych ISM/TEL i sterowniczych CM
znajdują się w rozdziale poświeconym zespołom
sterowniczym.
Każdy typ zespołu CM/TEL jest wyposażony
w wejścia typu „zestyk beznapięciowy”,
przeznaczone do otwierania lub zamykania
wyłącznika. Do każdego z tych wejść może być
podłączona równolegle dowolna ilość zestyków.
Zabronione jest natomiast podawanie na te
wejścia napięcia zewnętrznego.

Testy odbiorcze
Po zainstalowaniu zespołów ISM/TEL i CM należy
zastosować standardowe testy, właściwe dla
rozdzielnicy.
Procedura
powinna
zawierać
testy
wyszczególnione poniżej, ale nie powinna być
ograniczana tylko do nich.
Test funkcjonalny
1. Sprawdzenie sygnalizacji CM po podaniu
napięcia pomocniczego:
 dioda LED „Power” powinna zaświecić się
niezwłocznie po załączeniu zasilania;
 dioda LED „Ready” powinna zaświecić się
przed upływem 10 s od załączenia
zasilania;
 zestyk beznapięciowy „Ready’ powinien
zmienić położenie przed upływem 10 s od
załączenia zasilania;
 dioda LED „Malfunction” nie powinna się
świecić.

48
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2. Sprawdzenie

poprawności
wszystkich dostępnych wejść
zespołu CM.

działania
sterujących

W trakcie procesu produkcji montaż
połączeń i sprawdzenie cewek napędu
odbywa się zgodnie z dokumentacją
techniczną
napięciem
o
określonej
polaryzacji. W przypadku podania, podczas
sprawdzania
wyłącznika,
napięcia
o odwrotnej polaryzacji, pierwsza próba
działania może okazać się nieudana. Nie
oznacza to jednak niesprawności ISM/TEL.
W trakcie kolejnych prób łączeniowych efekt
ten znika (aż do następnej zmiany polaryzacji
napięcia).
W
trakcie
testów
należy
sprawdzić
poprawność działania sygnalizacji.
Rozkaz „Załącz” nie powinien być podawany,
jeśli zespół sterowniczy nie jest gotów do
wykonania kolejnej operacji (dioda LED
„Ready” nie świeci), gdyż w takim stanie
występuje blokada załączenia.
3. Sprawdzenie

działania

blokady

przeciw

pompowaniu.
Należy podać trwale rozkaz „Załącz”,
a następnie natychmiast rozkaz „Wyłącz”.
Zespół ISM/TEL powinien wykonać cykl ZO.
Sprawdzenie to przeprowadza się zwykle
z użyciem lokalnych przycisków sterujących.

4. Sprawdzenie działania blokady załączania.
Należy podać trwale rozkaz „Wyłącz”,
a następnie rozkaz „Załącz”. Zespół ISM/TEL
powinien zostać otwarty i pozostać w tym
stanie.
Sprawdzenie to przeprowadza się zwykle
z użyciem lokalnych przycisków sterujących.

5. Sprawdzenie działania blokad mechanicznej
i elektrycznej.
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Test wysokonapięciowy

Test rezystancji izolacji

Test polega na przyłożeniu wolno narastającego
napięcia AC do styków każdej z komór
próżniowych. Napięcie powinno narastać do
wartości podanej w danych technicznych i być
utrzymywane przez 1 minutę.
Podczas testów komór próżniowych mogą pojawić
się samo zanikające przeskoki.
W takim przypadku należy delikatnie obniżyć
napięcie aż do zaniku przeskoków (na czas 10÷15
sekund) i ponownie zwiększyć je, aż do uzyskania
wymaganego poziomu.
Komory próżniowe należy badać oddzielnie, aby
uniknąć wzajemnego oddziaływania.
W przypadku stosowania w zestawie testowym
długich przewodów, wystąpienie przeskoków podczas testów może spowodować przepięcia
i w konsekwencji uszkodzenie izolacji.
Aby tego uniknąć, należy używać możliwie
najkrótszych przewodów.
Aby
skoordynować
impedancję
pomiędzy
zestawem testowym a zespołem łączeniowym,
należy
włączyć
dodatkowy
rezystor,
jak
przedstawiono na rysunku poniżej.

W celu sprawdzenia rezystancji izolacji należy
stosować metody standardowe.
Wartość rezystancji nie powinna być niższa od
podanej w danych technicznych dla zespołu
łączeniowego.

VCB/TEL wykonanie LD

Test rezystancji zestyków głównych
W celu sprawdzenia rezystancji zestyków głównych
zespołu ISM/TEL należy stosować metody
standardowe. Wartość rezystancji nie powinna
przekraczać zakresu
podanego w danych
technicznych dla zespołu łączeniowego.
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Obsługa
Zespoły wyłącznika VCB/TEL z natury nie
wymagają obsługi, jednakże jeśli wykonuje się
próby rozdzielnicy, wówczas testy odbiorcze
wyłącznika powinny być okresowo powtarzane.
Wyniki testów powinny być interpretowane jak
opisano poniżej.
Test funkcjonalny
W
przypadku
nieprawidłowego
działania
zespołów wyłącznika VCB/TEL należy w pierwszej
kolejności sprawdzić okablowanie.
W razie potrzeby należy wymienić uszkodzony
zespół.
Test wysokonapięciowy
Przed przystąpieniem do przeprowadzenia testu
należy czystą szmatką nasączoną alkoholem
wyczyścić izolację.
W trakcie eksploatacji wytrzymałość dielektryczna
komór próżniowych i izolacyjnych elementów
konstrukcyjnych może ulec pogorszeniu. Dopuszczalne jest jej obniżenie o 20% w stosunku
do wartości początkowej.
W przypadku
przekroczenia tej wartości zespół ISM/TEL
powinien być wymieniony.

VCB/TEL wykonanie LD

Test rezystancji izolacji
Przed przystąpieniem do przeprowadzenia testu
należy wyczyścić izolację. Wartość rezystancji
izolacji powinna być zgodna z danymi
technicznymi.
W przypadku negatywnego wyniku testu należy
ustalić i usunąć przyczynę, zwracając uwagę na
otoczenie wyłącznika.
Test rezystancji zestyków
Gdy rezystancja zestyków zespołu ISM/TEL przekracza limit, ale jest mniejsza od jego dwukrotnej
wartości, dalsza eksploatacja wyłącznika jest
możliwa pod warunkiem, że prąd ciągły nie
przekracza wartości:

Ia  Ir
gdzie:

Rr
Ra

Ia Ra - aktualne wartości prądu i rezystancji
zesty-

ków;

Ir Rr – wartości znamionowe prądu i rezystancji.

Jeśli
rezystancja
zestyków
przekracza
dwukrotnie dopuszczalny limit, zespół ISM/TEL
powinien zostać wymieniony.

Wyłącznik próżniowy
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PAKOWANIE
Pakowanie zespołów łączeniowych ISM/TEL
Zespoły łączeniowe ISM/TEL są pakowane indywidualnie w pudła wykonane z tektury falistej.
Wymiary pudeł przedstawiono w tabeli poniżej.









Nazwa opakowania

Wymiary, mm

Masa, kg

Materiał opakowania

550

2,2

Tektura falista +
wkładki ze styropianu

290

550

2,3

Tektura falista +
wkładki ze styropianu

290

830

2,5

Tektura falista +
wkładki ze styropianu

L

B

H

Pudło nr 1

625

290

Pudło nr 2

725

Pudło nr 3

790

Symbole graficzne przedstawione poniżej (od lewej: „Góra, nie przewracać”, „Ostrożnie, kruche”,
„Chronić przed wilgocią”, „Ograniczenie piętrzenia”), są umieszczone na zewnętrznej stronie pudła.
Pudła są zaklejane za pomocą firmowej taśmy samoprzylepnej. Pudła można układać na standardowych
paletach i mocować za pomocą taśmy plastikowej.
Dopuszczalne jest układanie maksymalnie 2 warstw pudeł z zespołami ISM/TEL.
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Informacje ogólne dotyczące zapakowanego
zespołu łączeniowego (typ i numer seryjny
zespołu, numer zamówienia) są podane na
samoprzylepnych etykietach umieszczonych na
opakowaniu.

Jedna z etykiet zawiera te informacje w postaci
kodu kreskowego w formacie 128C.
Wzory stosowanych etykiet oraz miejsca ich
umieszczania na opakowaniu przedstawiono na
rysunkach poniżej.

Etykieta 2

Etykieta 1

Etykieta 1

Etykieta 2

Wykaz oznaczeń konstrukcyjnych zespołów łączeniowych ISM/TEL i odpowiadające im rodzaje opakowań
przedstawia tabela poniżej.
Masa brutto, kg
Oznaczenie konstrukcyjne
zespołu łączeniowego

Pudło z tektury falistej
Nr 1

052
055

38

067

36

057

38

058
053

VCB/TEL wykonanie LD

Nr 2

Nr 3

39

39

40

40
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Pakowanie zespołów sterowniczych CM
Zespoły sterownicze są pakowane indywidualnie
w pudełka wykonane z tektury. Pudełka są
zaklejane za pomocą taśmy samoprzylepnej.
Na opakowaniach zespołów CM są umieszczone

samoprzylepne etykiety zawierające informacje
dotyczące zapakowanego zespołu. Wzór etykiety
oraz miejsce jej umieszczania na pudełkach przedstawiono poniżej.

Etykiety informacyjne

Opakowanie zespołu sterowniczego

Na opakowaniu zawierającym zespół sterowniczy, dopuszcza się umieszczanie innych ładunków, o łącznej
masie nie przekraczającej 30 kg.
Podczas transportu pojedyncze pudełka z zespołami CM są pakowane zbiorczo w pudła z tektury falistej,
stosowane do pakowania zespołów łączeniowych ISM/TEL.

VCB/TEL wykonanie LD
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SKŁADOWANIE

UTYLIZACJA

Zespoły łączeniowe ISM/TEL i sterownicze CM
powinny
być
składowane
w
suchych
pomieszczeniach zamkniętych.

Zespoły łączeniowe ISM/TEL i sterownicze CM nie
zawierają żadnych materiałów zagrażających
obsłudze lub szkodliwych dla środowiska.
Żadne specjalne metody utylizacji nie są zatem
wymagane.

Składowanie zespołów ISM/TEL i CM w miejscach
otwartych
jest
niedopuszczalne.
Grozi
to
uszkodzeniem urządzeń i powoduje utratę
gwarancji. Temperatura otoczenia powinna mieścić
się
w
przedziale
–50 do +55 ºC.
Średnia
wilgotność, mierzona w okresie 1 roku, nie
powinna przekraczać 75% przy temperaturze
50 ºC.
Uwaga! Zespoły
sterownicze
CM
zawierają
kondensatory
elektrolityczne
i
dlatego
w
warunkach składowania przez okres dłuższy niż
1 rok od daty produkcji (oznaczonej na
opakowaniu)
powinny
być
formowane
przynajmniej raz w roku, aby zachowały swoją
pojemność.
Procedura formowania jest następująca:
1. Podłączyć do zespołu CM napięcie zasilania na
20 sekund.
2. Odłączyć od zespołu CM napięcie zasilania
i pozostawić zespół w tym stanie przez
1 minutę.
3. Powtórzyć
2-krotnie
czynności
opisane
w punktach 1 i 2.
4. Podłączyć do zespołu CM napięcie zasilania
i pozostawić zespół w tym stanie przez
7 – 8 godzin.

GWARANCJA
Spodziewany
okres
eksploatacji
wyłącznika
VCB/TEL wynosi 25 lat.
Okres
gwarancji
na
zespoły
łączeniowe
i sterownicze wynosi 2 lata od daty sprzedaży.
W przypadku uszkodzenia się zespołu w okresie
gwarancji, jeśli pracował on w warunkach
określonych w niniejszej instrukcji obsługi,
producent
pokrywa
koszty
związane
z wymianą/naprawą i transportem uszkodzonego
zespołu,.
W żadnym przypadku Tavrida Electric nie ponosi
odpowiedzialności za utracone zyski i straty
pośrednie użytkownika.

DOSTAWA
Dostawa wyłącznika VCB/TEL obejmuje:

Uwaga! W przypadku przechowywania zespołów
CM przez dłuższy czas (np. kilka lat), opisaną
procedurę należy wykonywać raz na rok.

1. Zespół łączeniowy ISM/TEL wraz z:
 wkrętakiem do zacisków WAGO;
 protokołem z badań standardowych zespołu;
 instrukcją obsługi wyłącznika.

TRANSPORT

2. Zespół sterowniczy CM wraz z:
 wkrętakiem do zacisków WAGO;
 protokołem z badań standardowych zespołu.

Zespoły łączeniowe ISM/TEL i sterownicze CM
mogą być transportowane w opakowaniach
standardowych z użyciem dowolnych środków
transportu. Przestrzeń transportowa powinna być
sucha. W przypadku korzystania z transportu
lotniczego, zespoły sterownicze powinny być
umieszczone
w
ogrzewanych
przedziałach
ciśnieniowych.
Sposób
obchodzenia
się
z ładunkiem powinien być zgodny z symbolami
graficznymi umieszczonymi na opakowaniach.
Pudła zbiorcze mogą być układane maksymalnie
w dwóch warstwach. Podczas transportu należy
wyeliminować ryzyko upadku lub mechanicznego
uszkodzenia ładunku.
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ZAŁĄCZNIKI
Montaż szyn i osłon izolacyjnych
Dla zespołów ISM/TEL-24-16/800-057 i ISM/TEL-24-16/800-058 przyłącza szyn powinny być wykonane jak
pokazano poniżej.

Zalecany przekrój szyn zewnętrznych:

VCB/TEL wykonanie LD
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Montaż łącznika wału synchronizującego zespołu ISM/TEL
Po zamontowaniu zespołu ISM/TEL na konstrukcji wsporczej, należy zainstalować łącznik wału,
realizujący połączenie wału synchronizującego zespołu
ISM/TEL z zewnętrznym układem blokady
i sygnalizacji. W zależności od typu retrofitu rozdzielnicy można zainstalować jeden lub dwa łączniki.
Zestaw łącznika wału zawiera:
1. Podkładkę stożkową
(Rys. 1)
2. Łącznik
(Rys. 2)
3. Śrubę
(Rys. 3)

Rys. 1

Aby zamontować łącznik wału należy wykonać
następujące czynności:
 umieścić podkładkę stożkową (1) wewnątrz
łącznika (2);
 umieścić śrubę (3) wewnątrz łącznika (2)
poprzez podkładkę stożkową (1);
 wprowadzić
łącznik
w
nacięcie
wału
synchronizującego zespołu ISM/TEL i dociągnąć
za pomocą śruby;
 podczas dokręcania śruby ustawić jej łeb tak, jak
pokazano w przekroju C-C na Rys. 4;
 po dokręceniu śruby zagiąć podkładkę stożkową
wzdłuż łba śruby.

Rys. 2

Dalsze
przedłużenie
wału
synchronizującego
realizuje się przy pomocy wałka (pręta)
wprowadzonego do łącznika i zamocowanego
dwoma śrubami (Rys. 5).
Wymiary
łącznika
i
podkładki
przedstawiono na Rys. 1 i Rys. 2.

stożkowej

Rys. 3

Rys. 5

Rys. 4
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Akcesoria VCB/TEL
Skrzynka sterownicza

Płytki zestyków pomocniczych
Płytka zestyków pomocniczych (NO) ITEA 468262.005
dla zespołów w wersjach: 055, 057, 058, 068, 081.

TKA/TEE-01

Płytka zestyków pomocniczych (NZ) ITEA 468262.006
dla zespołów w wersjach: 055, 057, 058, 068, 081.

Styki tulipanowe

Radiatory

Płytka zestyków pomocniczych (NO) ITEA 468262.011
dla zespołów w wersjach: 066, 067.

Rezystory

Nalepki

Płytka zestyków pomocniczych (NZ) ITEA 468262.012
dla zespołów w wersjach: 066, 067.

Przekaźnik pośredniczący
(4 zestyki ZO)

Łącznik wału

Przedłużenie wału

Uwaga: Pełny zakres akcesoriów można uzyskać u autoryzowanych dystrybutorów.
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Montaż ograniczników przepięć SAI/TEL
Zaleca się, aby w przypadku stosowania ograniczników przepięć SAI/TEL były one instalowane w przedziale
kablowym rozdzielnicy.
Ograniczniki należy połączyć najkrótszym przewodem z punktem uziemiającym rozdzielnicy.
Uziemiania należy wykonać z izolowanych przewodów aluminiowych lub miedzianych, o przekroju nie
mniejszym niż 4 mm2.
Miejsce uziemiania musi być bezwzględnie oczyszczone z farby i rdzy.

Rys. 2. Instalacja ograniczników SAI równolegle do zestyków głównych członu ruchomego rozdzielnicy

Rys. 1. Instalacja ograniczników SAI wewnątrz przedziału przyłączowego (za przekładnikiem prądowym)
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Instalacja zespołu CM
1. Zalecane jest instalowanie zespołu CM na płycie montażowej wewnątrz metalowej skrzynki
w przedziale zabezpieczeniowym rozdzielnicy.

lub

2. Instalowanie CM wewnątrz przedziału wysokiego napięcia jest zabronione.
3. Przewody sterowania łączące zespoły ISM/TEL i CM bezwzględnie powinny być ekranowane. Ich długość
nie może przekraczać 4 m. Wszystkie przewody wychodzące z przedziału zabezpieczeniowego lub
skrzynki sterowniczej muszą być ekranowane. Ekran przewodów musi być uziemiony poprzez ten sam
zacisk, który służy do uziemienia zespołu CM.
Wspólny punkt uziemienia musi być wykonany w postaci śruby przyspawanej do uziemionej głównej
konstrukcji.
Uziemienie ekranów musi być wykonane w sposób przedstawiony na rysunku poniżej. Należy zastosować
obejmy metalowe opasujące ekrany przewodów na całym obwodzie lub połączyć skrętkę ekranu z zaciskiem
uziemienia. Uziemienie ekranu przez dolutowanie przewodu do ekranu jest zabronione.

4. Zespół CM należy uziemić przy użyciu możliwie najkrótszego przewodu, poprzez specjalnie oznaczony
zacisk, do najbliższej śruby uziemiającej.
5. Prowadzenie przewodów sterowania razem z przewodami wysokiego napięcia jest zabronione.
6. Przewody należy związać opaskami. Nie można dopuścić do wystąpienia pętli na przewodach.
7. Przewody o tym samym przeznaczeniu
powinny tworzyć wiązki. Wiązki przewodów o różnym
przeznaczeniu powinny być ułożone oddzielnie. Przewody sterowania muszą być ułożone równolegle do
przewodów zasilania. W przypadku, gdy przewody sterowania i zasilania się krzyżują , należy je układać
prostopadle względem siebie, tak jak pokazano to na rysunku.

8. Miejsce uziemienia bezwzględnie musi być oczyszczone z farby lub rdzy.
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