
 



 

 

 
 

 

 
 

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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SKRÓTY 
 

CM             Zespół sterowniczy 
ISM        Zespół łączeniowy 
VI               Komora próżniowa 
ZO              Cykl zamknij-otwórz 
TEL             Tavrida Electric 
NZ              Normalnie zamknięty 
NO             Normalnie otwarty 
DOU            Zespół jezdny 
NA              Nieodpowiedni 
PCB            Obwód drukowany 
ISM             Zespół łączeniowy 
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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), przeznaczony do 

zamykania i otwierania obwodów pierwotnych. 
Zespół tworzą trzy bieguny wyłączające 

posadowione na metalowej konstrukcji napędu. 
Każdy biegun zawiera komorę próżniową. Styki 

komór próżniowych są elektrycznie połączone 

z zaciskami. Zaciski są przeznaczone do podłączeń 
szyn lub ramion złącz styków tulipanowych. Styk 

ruchomy komory próżniowej jest połączony przy 
pomocy izolatora prowadzącego z napędem 

elekromagnesowym. 

 Zespół sterowniczy (CM), używany jest do 

sterowania zespołem ISM/TEL (operacje: „Załącz” 
i „Wyłącz”) oraz  połączenia z systemem 

zabezpieczeń. Zespoły sterownicze są urządzeniami 
mikroprocesorowymi,  z wbudowanymi 

kondensatorami: załączającym i wyłączającym. 
Kondensatory te są rozładowywane w obwodzie 

cewki napędu; przeciwna polaryzacja impulsów  

z nich pochodzących zapewnia odpowiednie 
działanie napędu. 

 

 

 

 

 

Zespół łączeniowy współpracuje z następującymi typami zespołów sterowniczych: 

Typ zespołu Zakres napięcia zasilania 

CM_16_1(220) 110/220 V DC, 110/127/230 V AC 

CM_16_2(220) 110/220 V DC, 110/127/230 V AC 

CM_16_1(60) 24/60 V DC 
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W niniejszej instrukcji przedstawiono typoszeregi 

poszczególnych zespołów. O ostatecznych cechach 
wyłącznika decydują parametry zespołów, 

dobieranych indywidualnie. 
Niezależność zespołów łączeniowego  

i sterowniczego pozwala na łatwy i właściwy dobór 

urządzeń, przy wyposażaniu w aparaturę 
dowolnego typu rozdzielnicy, z uwzględnieniem jej 

parametrów technicznych i istniejących napięć 
pomocniczych. 

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). 

 
 

                    
Człon wysuwny z zespołem łączeniowym: ISM/TEL-17,5-25/2000. 

 
Próżniowy zespół łączeniowy typu Shell 

zaprojektowano w celu łatwiejszego zamontowania 
na członach wysuwnych w miejsce wyłączników 

próżniowych innych producentów. Niektóre człony 

wysuwne wyposażone w zespoły łączeniowe 
przedstawiono poniżej. 

 

                         
Człon wysuwny z zespołem łączeniowym ISM/TEL-12-31,5/2000, 

przeznaczony do rozdzielnic K-59 (Rosja). 

 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 użytko-

wania; 
 wysoka trwałość mechaniczna i łączeniowa; 
 możliwość wykonywania szybkich SPZ; 
 zastosowanie napędu elektromagnesowego 

kolejnej 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. 

Na rysunkach poniżej przedstawiono wybrane 

przykłady zastosowania zespołów łączeniowych  
typu Shell w różnych typach rozdzielnic. 

 
  

                 
 
                        Człon wysuwny TM2C 

 

 

               
 
                        Człon wysuwny VK 

 
 

              
 
                                Człon wysuwny KVE/TEL 
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SPOSÓB OZNACZANIA ZESPOŁÓW 

Zespoły łączeniowe oznaczane są w następujący sposób: 

 

 

 

Zespoły sterownicze CM oznaczane są w następujący sposób: 

  

 

 
Symbol zespołu sterowniczego 

Oznaczenie konstrukcji 

Wersja wykonania 

 Napięcie znamionowe 

 

CM_16_X_(X) 
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IDENTYFIKACJA URZĄDZEŃ 

Identyfikacja zespołu łączeniowego 

Każdy zespół łączeniowy wyposażony jest w aluminiową tabliczkę znamionową przedstawioną 

poniżej. 

 

        

 

                                                       

                                      
Identyfikacja zespołu sterowniczego 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół sterowniczy CM_16 

 
 

 

Numer seryjny 

Logo i nazwa 
producenta 

Oznaczenie wyrobu 
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PLOMBOWANIE 

Plombowanie zespołów łączeniowych 

Każdy zespół łączeniowy jest plombowany za pomocą nalepki: 

 

 

Każda próba odklejenia nalepki plombującej spowoduje odsłonięcie ukrytego napisu „OPENED”, 

oznaczającego „otworzono”:  

 

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

 

 

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 miejscu połączenia pokrywy i obudowy zespołu. 

W przypadku wymazania lub uszkodzenia nalepek plombujących następuje utrata gwarancji. 

 
 

 
 
 
 

Plomby 
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ZESPOŁY ŁĄCZENIOWE ISM/TEL 

Poszczególne wersje zespołów łączeniowych ISM/TEL różnią się: napięciem znamionowym, prądem 

znamionowym ciągłym, prądem znamionowym wyłączalnym zwarciowym oraz odległościami pomiędzy 
biegunami wyłącznika (podziałką). Pełny zakres typów zespołów ISM/TEL w wersji Shell, akcesoria oraz 

komponenty zostały zamieszczone w tabelach poniżej. Akcesoria są dostarczane z ISM/TEL. Komponenty 

są zamawiane dodatkowo. 
 

Typ zespołu 
Napięcie 

znamionowe, kV 
Prąd znamionowy 

ciągły, A 

Prąd znamionowy 
wyłączalny 

zwarciowy, kA 

Odległość pomiędzy 
biegunami, mm 

ISM/TEL-12-20/1250-111 12 1250 20 150 

ISM/TEL-12-20/1250-114 12 1250 20 210 

ISM/TEL-12-20/1250-116 12 1250 20 275 

ISM/TEL-12-20/2000-114 12 2000 20 210 

ISM/TEL-12-20/2000-116 12 2000 20 275 

ISM/TEL-12-25/630-111 12 630 25 150 

ISM/TEL-12-25/630-114 12 630 25 210 

ISM/TEL-12-25/630-116 12 630 25 275 

ISM/TEL-12-25/1250-111 12 1250 25 150 

ISM/TEL-12-25/1250-114 12 1250 25 210 

ISM/TEL-12-25/1250-116 12 1250 25 275 

ISM/TEL-12-25/2000-114 12 2000 25 210 

ISM/TEL-12-25/2000-116 12 2000 25 275 

ISM/TEL-12-31.5/630-111 12 630 31.5 150 

ISM/TEL-12-31.5/630-114 12 630 31.5 210 

ISM/TEL-12-31.5/630-116 12 630 31.5 275 

ISM/TEL-12-31.5/1250-111 12 1250 31.5 150 

ISM/TEL-12-31.5/1250-114 12 1250 31.5 210 

ISM/TEL-12-31.5/1250-116 12 1250 31.5 275 

ISM/TEL-12-31.5/2000-114 12 2000 31.5 210 

ISM/TEL-12-31.5/2000-116 12 2000 31.5 275 

ISM/TEL-17.5-20/1250-111 17.5 1250 20 150 

ISM/TEL-17.5-20/1250-114 17.5 1250 20 210 

ISM/TEL-17.5-20/1250-116 17.5 1250 20 275 

ISM/TEL-17.5-20/2000-114 17.5 2000 20 210 

ISM/TEL-17.5-20/2000-116 17.5 2000 20 275 

ISM/TEL-17.5-25/630-111 17.5 630 25 150 

ISM/TEL-17.5-25/630-114 17.5 630 25 210 

ISM/TEL-17.5-25/630-116 17.5 630 25 275 

ISM/TEL-17.5-25/1250-111 17.5 1250 25 150 

ISM/TEL-17.5-25/1250-114 17.5 1250 25 210 

ISM/TEL-17.5-25/1250-116 17.5 1250 25 275 

ISM/TEL-17.5-25/2000-114 17.5 2000 25 210 

ISM/TEL-17.5-25/2000-116 17.5 2000 25 275 

ISM/TEL-24-25/630-114 24 630 25 210 

ISM/TEL-24-25/630-116 24 630 25 275 

ISM/TEL-24-25/1250-114 24 1250 25 210 

ISM/TEL-24-25/1250-116 24 1250 25 275 

ISM/TEL-24-25/1600-114 24 1600 25 210 

ISM/TEL-24-25/1600-116 24 1600 25 275 
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AKCESORIA 

 

 
Akcesoria 

 
Wskaźnik położenia  
styków głównych 

AXCA.305449.002 Długość linki wskaźnika 
wynosi 1m 

 

Wsporniki montażowe 
AXCA.745322.044     

AXCA.745322.044-01 

Długość – 60mm 

Długość – 90mm 

Śrubokręt WAGO 
 Do łączenia przewodów 

pomocniczych z zaciskami 

 
Komponenty 

 

Osłona izolacyjna AXCA.757559.015 
Dla ramion złącz o 

średnicy 74 mm 

   

Osłona izolacyjna AXCA.757559.016 

Dla ramion złącz o 

średnicy 50 
Długość osłony 

izolacyjnej 203mm 

Płytka z zestykami pomocniczymi AXCA.687243.001 
6 mikroprzełączników 

(prawa) 

 

 
Płytka z zestykami pomocniczymi 

 
AXCA.687243.002 

7 mikroprzełączników 

(lewa) 
 

 



 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 1512 Konstrukcja  

 

 

12 

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 pozwoliło zminimalizować ilość elementów ruchomych, ponadto znajdują się one wszystkie 
w jednej osi. 

 

 

  

Osłona elektroizolacyjna 

Zacisk styku nieruchomego 

Komora próżniowa 

Złącze elastyczne 

Zacisk styku ruchomego 

Izolator prowadzący 

Sprężyna otwierająca 

Rdzeń magnetowodu 

Cewka napędu 

Sprężyna dociskowa 

Wał synchronizujący 

Zestyki pomocnicze NO 

Wałek blokady 

Zestyki pomocnicze NZ 

Łącznik linki wskaźnika 
położenia 
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Komory próżniowe są umieszczone 
i zaplombowane w osłonach elektroizolacyjnych 

z tworzywa polimerowego, zwiększającego 

wytrzymałości dielektryczną aparatu. Styk 
nieruchomy komory próżniowej jest połączony 

z zaciskiem górnym bieguna, styk ruchomy 
z zaciskiem dolnym. Ponadto styk ruchomy, za 

pośrednictwem ruchomego izolatora 

prowadzącego i trzpienia, jest połączony ze 
zworą napędu elektromagnesowego. Elementy 

te usytuowane są w jednej osi ze sprężynami 
otwierającą i  dociskową. Takie rozwiązanie 

przeniesienia napędu zapewnia prostoliniowy 

ruch poszczególnych elementów w obu 
kierunkach i   wyklucza konieczność stosowania 

skomplikowanych układów mechanicznych, 
występujących w napędach zasobnikowych. 

Wyłącznik charakteryzuje się dużą trwałością 
mechaniczną i nie wymaga przeprowadzania 

przeglądów oraz remontów w całym okresie 

eksploatacji. 
Zwory wszystkich biegunów powodują obrót wałka 
synchronizującego. Gdy zespół łączeniowy zmienia 
swój stan, mimośród zamontowany na wale 
oddziałuje na styki pomocnicze. Jednocześnie linka 
wskaźnika położenia styków głównych przesuwa się, 
ustawiając w okienku wskaźnika symbol 
odpowiadający stanowi położenia. 

 

Elementy wyróżniające wyłącznik próżniowy 
typu SHELL w stosunku do wyłączników 

w wersji standardowej to: 

 labiryntowy izolator prowadzący; 
 złącze elastyczne spiralno-walcowe; 

 konstrukcja napędu elektromagnesowego 
(rozwiązanie z dwoma szczelinami); 

 konstrukcja mechanizmu blokady 

załączenia; 
 wskaźnik położenia z elastyczną linka 

sprzęgającą; 
 pokryte srebrem aluminiowe styki 

zacisków prądowych. 
 

 

 

Labiryntowy izolator 

prowadzący 

Izolator prowadzący jest skonstruowany w taki 

sposób, że droga przeskoku łuku po 
powierzchni pomiędzy elementami będącymi 

pod napięciem a elementami uziemionymi jest 
znacznie wydłużona. Takie rozwiązanie 

zapewnia wysoką wytrzymałość dielektryczną 

przy stosunkowo małych gabarytach izolatora. 
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Napęd elektromagnesowy z dwiema szczelinami 

Wyłącznik próżniowy typu SHELL jest wyposażony w napęd elektromagnesowy nowego typu. Zawiera dwa 

magnesy trwałe niemal identyczne pod względem budowy. Zastosowane konstrukcji z dwiema szczelinami 
zwiększyło dwukrotnie siłę zatrzasku, bez konieczności zwiększania gabarytów napędu.  
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Mechanizm blokady 

Elementem zewnętrznym mechanizmu blokady zespołu łączeniowego ISM w wyłączniku jest wałek blokady, 

który może obracać się zgodnie lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Mechanizm blokady został 
zaprojektowany w celu uniknięcia trwałego połączenia pomiędzy napędem elektromagnesowym 

i połączeniami rozdzielnicy co wpływa na bezpieczeństwo eksploatacji. Zarówno mechaniczne jak i elektryczne 

blokady skupione są w specjalnym zespole blokad. Zespół ten składa się z wałka blokady i mikroprzełącznika 
S14.  

W prawym skrajnym położeniu wałka-pozycja „ODBLOKOWANY”- wyłącznik może wykonywać operacje 
łączeniowe. W lewym skrajnym położeniu-pozycja „OTWARTY I ZABLOKOWANY”- wyłącznik jest otwarty 

a napęd zablokowany.  

W przypadku gdy wyłącznik jest zamknięty, obrót wałka blokady z pozycji „ODBLOKOWANY” do pozycji 
„OTWARTY I ZABLOKOWANY” powoduje ręczne otwarcie wyłącznika i w konsekwencji mechaniczne 

zablokowanie napędu. 
Ponadto obrót wałka, poprzez mikrowyłącznik blokady, odłącza cewki napędu od zespołu sterowniczego, 

blokując tym samym napęd elektrycznie. W przypadku uszkodzenia mikrowyłącznika, krzywka blokady 

znajdująca się na wałku, w sposób mechaniczny uniemożliwia zamknięcie wyłącznika. 
Natomiast jeżeli wyłącznik jest otwarty, przekręcenie krzywki mechanizmu blokującego daje tylko efekt 

elektrycznego i mechanicznego zablokowania zespołu łączeniowego wyłącznika. 

                   
 
                        Blokada w pozycji                                                        Blokada w pozycji                                                     Mikrowyłącznik S14 
          „OTWARTY I ZABLOKOWANY”                                               „ODBLOKOWANY” 

 

 
Mechanizm blokady. Pozycje i mikrowyłącznik S14 

 

a) Pozycja „ODBLOKOWANY” 
 

 
b) Pozycja „OTWARTY I ZABLOKOWANY” 

Stojan 
Krzywka 
blokująca 

Wałek blokady 

Jarzmo 

Obrót o 90
o
  

od „I” do „O” 

Obrót o 90
o
 

Od „I” do „O” 
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Współzależność pomiędzy momentem obrotowym 
na wałku blokady a zmianą kąta wałka, gdy zespół 

łączeniowy został uprzednio wyłączony, 

przedstawiono na diagramie. Maksymalna wartość 
momentu obrotowego wynosi od 0,56 do 0,84 Nm. 

Gdy wałek obraca się przeciwnie do ruchu 
wskazówek zegara, zespół blokujący zmienia 

pozycję z „ODBLOKOWANY” na pozycję „OTWARTY 

I ZABLOKOWANY” i na odwrót. Działanie 
mikrowyłącznika S14, gdy jest otwierany lub 

zamykany w pozycjach „ODBLOKOWANY” lub 
„OTWARTY I ZABLOKOWANY” zostało 

zakreskowane. 

Jeżeli zespół łączeniowy został zamknięty przed 
obrotem wałka blokującego oraz wykonano ręczne 

otwarcie wyłącznika to maksymalna wartość 
momentu obrotowego może wzrosnąć do 2Nm. 

     

 
   Moment obrotowy wałka blokującego [Nm] 

 

 

 

 

  

  

Obrót zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara 

Obrót przeciwnie do  ruchu 
wskazówek zegara 

 

Strefa działania 
przełącznika S14 
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Wskaźnik położenia z elastyczną 
linką sprzęgającą 

 
W wyłączniku typu SHELL, w odróżnieniu od 

wyłączników VCB/TEL w wykonaniu 
standardowym, wskaźnik położenia jest połączony 

z zespołem łączeniowym ISM za pomocą 

elastycznej linki. Zastosowanie giętkiego 
połączenia pozwoliło na zredukowanie do 

minimum zewnętrznych obciążeń 
oddziaływujących na wał synchronizujący w czasie 

operacji łączeniowych. Ponadto bardzo prosty jest 

sposób połączenia wskaźnika z wyłącznikiem.  

 

Zespół ISM posiada dwa identyczne uchwyty na 

linkę wskaźnika. Użytkownik może sam wybrać lewy 
lub prawy uchwyt, w zależności od konkretnych 

potrzeb. 

Uchwyt służy tylko do pociągania linki; ruch 
powrotny zapewnia sprężyna umieszczona 

wewnątrz wskaźnika położenia. 
Również bardzo prosty jest montaż wskaźnika na 

płycie czołowej wyłącznika. 

Uwaga: Aby zapewnić płynne i pewne działanie 
wskaźnika położenia, promień zgięcia linki nie może 

być mniejszy niż 40mm. 

 

                                           

   
                                                                  Styk główny otwarty                                                       Styk główny zamknięty              

 

 

 

                                                                                        
  



 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 1512 Konstrukcja  

 

 

18 

Układ zestyków pomocniczych 

Zespoły łączeniowe 3-biegunowe wszystkich 

typów posiadają identyczne wyprowadzenia 
zestyków pomocniczych na listwy zaciskowe, jak 

przedstawiono na rysunku poniżej. Zacisk styku 

WAGO został użyty do połączenia zespołu 
łączeniowego z obwodami pomocniczymi 

(kontrola, sygnalizacja). 

 

 W obwodach zewnętrznych należy zastosować 

przewód ekranowany. Ekran powinien być 
podłączony do śruby uziemiającej zespołu ISM. 

 

 

 
X1  X2  

Nr zacisku Przeznaczenie Nr zacisku Przeznaczenie 

1  Zestyk pomocniczy 1(1) NO 15  Zestyk pomocniczy (1) NZ 

2  Zestyk pomocniczy 1(2) NO 16  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(5) 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  Cewka napędu 1 27  Zestyk pomocniczy 12(1) NZ 

14  Cewka napędu 2 28  Zestyk pomocniczy 12(2) NZ 

 

 
Mikroprzełącznik S14 odwzorowuje pozycję „OTWARTY I ZABLOKOWANY” 
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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. 

 
 

 

 
 

Rodzina komór próżniowych typu TEL 
 

 

 
 
Efekt drobnego rozproszenia łuku próżniowego, 

uzyskany dzięki stabilizującemu działaniu osiowego 

pola magnetycznego  
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DZIAŁANIE 

Zamykanie 

 Zestyk komory próżniowej utrzymywany jest 
w pozycji OTWARTY przez sprężynę otwierającą 
napędu. Elementem pośredniczącym między 
trzpieniem napędu a stykiem ruchomym komory 
jest ruchomy izolator. 

 Zamknięcie styków komory następuje po 
przepuszczeniu przez cewkę napędu impulsu 
prądowego. Źródłem impulsu jest zespół 
kondensatorów załączających, umieszczony 
w zespole sterowniczym. 

 Prąd płynący przez cewkę wytwarza strumień 
magnetyczny w szczelinie pomiędzy rdzeniem 
a zworą magnetowodu. 

 Istotną cechą zespołów sterowniczych CM  

używanych do współpracy z zespołem 
łączeniowym ISM/TEL jest zastosowanie dwóch 
kondensatorów o różnej pojemności w obwodzie 
załączania. Pierwszy (o mniejszej pojemności) 
podłączany jest do cewki napędu w czasie 
pierwszych 20ms procesu załączania, gdy zwora 
pozostaje nieruchoma i jest trzymana w pozycji 
otwartej. Wstępny impuls prądu płynący przez 
cewkę, ma za zadanie zmniejszyć prądy wirowe 
powstające w napędzie w czasie przemieszczania 
się zwory, tym samym ograniczyć ilość energii 
wymaganej  do zamknięcia zestyku. 

 Rozładowanie drugiego kondensatora (o większej 
pojemności) inicjuje ruch zwory. 

 W wyniku wzrostu prądu, w cewce następuje 
zwiększenie strumienia magnetycznego, a przez 
to wzrost oddziaływania elektromagnetycznego 
rdzenia na zworę, aż do zrównoważenia siły 
pochodzącej od sprężyny otwierającej (chwila 1). 

 Zwora, izolator prowadzący oraz styk ruchomy 
zaczynają się przemieszczać. 

 

 
 W miarę przemieszczania się zwory w kierunku 

rdzenia magnetowodu szczelina się zmniejsza, co 
powoduje zwiększenie siły oddziaływania rdzenia na 
zworę. Wzrastająca siła powoduje przyspieszenie 
ruchu elementów ruchomych do prędkości 
zamykania, wynoszącej 1 m/s. Jest to optymalna 
prędkość wykluczająca odskok styków i 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 
o ok. 2 mm, wytracając prędkość pod wpływem 
oddziaływania sprężyny dociskowej zestyku. 

 W ostatniej fazie ruchu następuje dociśnięcie zwory 
do rdzenia (chwila 2a). Równocześnie zanika 
wytwarzanie SEM w cewce. Powoduje  to wzrost 
płynącego prądu (przedział 2a-3) i nasycenie 
magnesu stałego. 

 Nasycenie magnesu powoduje wzrost jego „siły”, 
dzięki czemu po zaniku prądu w cewce (chwila 3) 
strumień zapewnia trwałe utrzymywanie zwory 
w górnym położeniu i zestyku komory w pozycji 
ZAMKNIĘTY. 
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, tym samym wyłącznik jest gotów do 
wykonania operacji otwarcia. 

 Podczas operacji zamykania wał synchronizujący 
obraca się o 30º, powodując przestawienie 
wskaźnika położenia i przełączenie zestyków 
pomocniczych. Po obrocie wału wyłącznik jest także 
przygotowany do ewentualnego ręcznego wyłączenia 
i mechanicznego zablokowania napędu. 

 
Typowy oscylogram działania zespołu ISM/TEL 
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Otwieranie 

 W celu otwarcia zestyku komory próżniowej 
należy przepuścić przez cewkę napędu impuls 
prądowy o przeciwnym kierunku w stosunku 
do impulsu zamykającego, 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 rdzenia na zworę (chwila 4a). 
Osłabienie siły oddziaływania rdzenia na zworę 
powoduje, że energia zgromadzona   
w sprężynie otwierającej wywołuje 
przyspieszony ruch zwory w kierunku 
otwierania. Po 2 mm swobodnego ruchu zwora 
sprzęga się z izolatorem prowadzącym, a tym 
samym ze stykiem ruchomym komory.  

 Maksymalna, szczytowa wartość wytwarzanej 
siły przekracza 2000 N. Zapewnia to łatwe 
przerywanie mikro łuków, mogących pojawić 
się podczas otwierania prądu zwarciowego. 

 Styk ruchomy szybko przyspiesza (chwila 5), 
zapewniając tym samym dużą zdolność 
łączeniową komory. 

 Po przemieszczeniu się w skrajne położenie 
(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 30º, powodując 
przestawienie wskaźnika położenia  
i przełączenie zestyków pomocniczych. Po 
obrocie wału wyłącznik jest przygotowany do  
mechanicznego zablokowania.   

 

 

Zamykanie awaryjne 

Zamykanie zestyków głównych zespołu 

łączeniowego odbywa się za pośrednictwem 
zespołu sterowniczego. 

 W przypadku zaniku napięcia pomocniczego 

podstacji, do zamknięcia wyłącznika można 
wykorzystać przenośny generator ręczny, służący 

do naładowania kondensatora załączającego  
w zespole sterowniczym. 

  

 
 

Otwieranie ręczne 

Zestyki główne zespołu łączeniowego mogą być 

otwarte ręcznie w każdym momencie. Otwarcie 
ręczne wyłącznika następuje po przekręceniu 

wałka  blokady w kierunku przeciwnym do ruchu 

wskazówek zegara, z pozycji „ODBLOKOWANY” do 
pozycji „OTWARTY I ZABLOKOWANY”. Krzywka 

wałka blokady działa na zworę, która zaczyna się 
przemieszczać i powstaje szczelina powietrzna 

między zworą a rdzeniem magnetowodu. W miarę 

powiększania się szczeliny następuje osłabienie 
siły przyciągania zwory. W momencie gdy siła 

sprężyny otwierającej przewyższa siłę przyciągania 
magnesu, następuje samoczynny proces dalszego 

otwierania zestyków.  

 
Uwaga:  

Maksymalny moment obrotowy, którym można oddziaływać 
na wałek blokujący w każdym kierunku, to 20Nm. 
W przeciwnym wypadku nadmierny moment obrotowy może 
być przyczyną uszkodzenia mechanizmu blokady. Aby tego 
uniknąć w rozwiązaniach retrofitowych powinien być 
zastosowany ogranicznik momentu obrotowego. 
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DANE TECHNICZNE 

ISM/TEL-12-20/1250-111 

ISM/TEL-12-20/1250-114 

ISM/TEL-12-20/1250-116 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodność z normami: 

PN-EN 62271-1, PN-EN 62271-100 

Napięcie znamionowe 12 kV 

Prąd znamionowy ciągły 1250 A 

Napięcie wytrzymywane przemienne  42 kV 

Częstotliwość znamionowa  50/60 Hz 

Napięcie wytrzymywane udarowe  75 kV 

Poziom wyładowań niezupełnych dla  
1,1 napięcia znamionowego  

˂ 10 pC 

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy 20 kA 

Prąd znamionowy załączalny zwarciowy 52 kA 

Prąd znamionowy 4s wytrzymywany 20 kA 

Trwałość mechaniczna, cykli ZO  30000 

Trwałość łączeniowa, cykli ZO: 

- przy prądzie znamionowym  30000 

- przy prądzie znamionowym wyłączalnym  50 

- przy innych prądach patrz wykres 

Czas zamykania  20 ms 

Czas własny otwierania  8 ms 

Czas wyłączania  18 ms 

Rezystancja zestyków głównych  18 μOhm 

Maksymalna temperatura otoczenia 55oC 

Minimalna temperatura otoczenia -40oC 

Klasa obudowy (wg PN-EN 60932) 1 

Klasa trwałości elektrycznej E2 

Klasa trwałości mechanicznej M2 

Klasa łączenia prądów pojemnościowych  C2    

Odporność na wibracje mechaniczne 

(PN-EN 60721, PN-EN 60068) 
Klasa 4M4 

Wysokość instalowania nad poziomem morza 3000 m * 

Maksymalna wilgotność (bez kondensacji) 98% 

Masa ISM/TEL-12-20/1250-111 51 kg 

Masa ISM/TEL-12-20/1250-114 54 kg 

Masa ISM/TEL-12-20/1250-116 55 kg 

Uwaga: 
* Dla wysokości powyżej 1000 m uwzględnić korekcje, zgodnie  
z normą PN-EN 62271-1 
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ISM/TEL-12-20/2000-114 

ISM/TEL-12-20/2000-116 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodność z normami: 
PN-EN 62271-1, PN-EN 62271-100 

Napięcie znamionowe 12 kV 

Prąd znamionowy ciągły 2000 A 

Napięcie wytrzymywane przemienne  42 kV 

Częstotliwość znamionowa  50/60 Hz 

Napięcie wytrzymywane udarowe  75 kV* 

Poziom wyładowań niezupełnych dla  
1,1 napięcia znamionowego  

˂ 10 pC 

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy 20 kA 

Prąd znamionowy załączalny zwarciowy 52 kA 

Prąd znamionowy 4s wytrzymywany 20 kA 

Trwałość mechaniczna, cykli ZO  30000 

Trwałość łączeniowa, cykli ZO: 

- przy prądzie znamionowym  30000 

- przy prądzie znamionowym wyłączalnym  50 

- przy innych prądach patrz wykres 

Czas zamykania  20 ms 

Czas własny otwierania  8 ms 

Czas wyłączania  18 ms 

Rezystancja zestyków głównych  18 μOhm 

Maksymalna temperatura otoczenia 55oC 

Minimalna temperatura otoczenia -40oC 

Klasa obudowy (wg IEC 60932) 1 

Klasa trwałości elektrycznej E2 

Klasa trwałości mechanicznej M2 

Klasa łączenia prądów pojemnościowych  C2    

Odporność na wibracje mechaniczne 

(PN-EN 60721, PN-EN 60068) 
Klasa 4M4 

Wysokość instalowania nad poziomem morza 3000 m * 

Maksymalna wilgotność (bez kondensacji) 98% 

Masa ISM/TEL-12-20/2000-114 54 kg 

Masa ISM/TEL-12-20/2000-116 55 kg 

 
 
 
Uwaga: 
* Dla wysokości powyżej 1000 m uwzględnić korekcje, zgodnie  

z normą PN-EN 62271-1 
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ISM/TEL-12-25/630-111  

ISM/TEL-12-25/630-114 

ISM/TEL-12-25/630-116 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodność z normami: 
PN-EN 62271-1, PN-EN 62271-100 

Napięcie znamionowe 12 kV 

Prąd znamionowy ciągły 630 A 

Napięcie wytrzymywane przemienne  42 kV 

Częstotliwość znamionowa  50/60 Hz 

Napięcie wytrzymywane udarowe  75 kV 

Poziom wyładowań niezupełnych dla  
1,1 napięcia znamionowego  

˂ 10 pC 

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy 25 kA 

Prąd znamionowy załączalny zwarciowy 64 kA 

Prąd znamionowy 4s wytrzymywany 25 kA 

Trwałość mechaniczna, cykli ZO  30000 

Trwałość łączeniowa, cykli ZO: 

- przy prądzie znamionowym  30000 

- przy prądzie znamionowym wyłączalnym 50 

- przy innych prądach patrz wykres 

Czas zamykania  20 ms 

Czas własny otwierania  8 ms 

Czas wyłączania  18 ms 

Rezystancja zestyków głównych  18 μOhm 

Maksymalna temperatura otoczenia 55oC 

Minimalna temperatura otoczenia -40oC 

Klasa obudowy (wg IEC 60932) 1 

Klasa trwałości elektrycznej E2 

Klasa trwałości mechanicznej M2 

Klasa łączenia prądów pojemnościowych  C2    

Odporność na wibracje mechaniczne 

(PN-EN 60721, PN-EN 60068) 
Klasa 4M4 

Wysokość instalowania nad poziomem morza 3000 m * 

Maksymalna wilgotność (bez kondensacji) 98% 

Masa ISM/TEL-12-25/630-111 51 kg 

Masa ISM/TEL-12-25/630-114 54 kg 

Masa ISM/TEL-12-25/630-116 55 kg 

 
Uwaga: 
* Dla wysokości powyżej 1000 m uwzględnić korekcje, zgodnie  
z normą PN-EN 62271-1 
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ISM/TEL-12-25/1250-111 

ISM/TEL-12-25/1250-114 

ISM/TEL-12-25/1250-116 

 

 

 

 

Zgodność z normami: 
PN-EN 62271-1, PN-EN 62271-100 

Napięcie znamionowe 12 kV 

Prąd znamionowy ciągły 1250 A 

Napięcie wytrzymywane przemienne  42 kV 

Częstotliwość znamionowa  50/60 Hz 

Napięcie wytrzymywane udarowe  75 kV 

Poziom wyładowań niezupełnych dla  
1,1 napięcia znamionowego  

˂ 10 pC 

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy 25 kA 

Prąd znamionowy załączalny zwarciowy 64 kA 

Prąd znamionowy 4s wytrzymywany 25 kA 

Trwałość mechaniczna, cykli ZO  30000 

Trwałość łączeniowa, cykli ZO: 

- przy prądzie znamionowym  30000 

- przy prądzie znamionowym wyłączalnym 50 

- przy innych prądach patrz wykres 

Czas zamykania  20 ms 

Czas własny otwierania  8 ms 

Czas wyłączania  18 ms 

Rezystancja zestyków głównych  18 μOhm 

Maksymalna temperatura otoczenia 55oC 

Minimalna temperatura otoczenia -40oC 

Klasa obudowy (wg IEC 60932) 1 

Klasa trwałości elektrycznej E2 

Klasa trwałości mechanicznej M2 

Klasa łączenia prądów pojemnościowych  C2    

Odporność na wibracje mechaniczne 

(PN-EN 60721, PN-EN 60068) 
Klasa 4M4 

Wysokość instalowania nad poziomem morza 3000 m * 

Maksymalna wilgotność (bez kondensacji) 98% 

Masa ISM/TEL-12-25/1250-111 51 kg 

Masa ISM/TEL-12-25/1250-114 54 kg 

Masa ISM/TEL-12-25/1250-116 55 kg 

Uwaga: 
* Dla wysokości powyżej 1000 m uwzględnić korekcje, zgodnie  
z normą PN-EN 62271-1 
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ISM/TEL-12-25/2000-114 

ISM/TEL-12-25/2000-116 

 

 

 

 

Zgodność z normami: 
PN-EN 62271-1, PN-EN 62271-100 

Napięcie znamionowe 12 kV 

Prąd znamionowy ciągły 2000 A 

Napięcie wytrzymywane przemienne  42 kV 

Częstotliwość znamionowa  50/60 Hz 

Napięcie wytrzymywane udarowe  75 kV 

Poziom wyładowań niezupełnych dla  
1,1 napięcia znamionowego  

˂ 10 pC 

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy 25 kA 

Prąd znamionowy załączalny zwarciowy 64 kA 

Prąd znamionowy 4s wytrzymywany 25 kA 

Trwałość mechaniczna, cykli ZO  30000 

Trwałość łączeniowa, cykli ZO: 

- przy prądzie znamionowym  30000 

- przy prądzie znamionowym wyłączalnym  50 

- przy innych prądach patrz wykres 

Czas zamykania  20 ms 

Czas własny otwierania  8 ms 

Czas wyłączania  18 ms 

Rezystancja zestyków głównych  18 μOhm 

Maksymalna temperatura otoczenia 55oC 

Minimalna temperatura otoczenia -40oC 

Klasa obudowy (wg IEC 60932) 1 

Klasa trwałości elektrycznej E2 

Klasa trwałości mechanicznej M2 

Klasa łączenia prądów pojemnościowych  C2    

Odporność na wibracje mechaniczne 

(PN-EN 60721, PN-EN 60068) 
Klasa 4M4 

Wysokość instalowania nad poziomem morza 3000 m * 

Maksymalna wilgotność (bez kondensacji) 98% 

Masa ISM/TEL-12-25/2000-114 54 kg 

Masa ISM/TEL-12-25/2000-116 55 kg 

 
 
 
Uwaga: 
* Dla wysokości powyżej 1000 m uwzględnić korekcje, zgodnie  

z normą PN-EN 62271-1 
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ISM/TEL-12-31.5/630-111 

ISM/TEL-12-31.5/630-114 

ISM/TEL-12-31.5/630-116 

 

 

 

 

Zgodność z normami: 
PN-EN 62271-1, PN-EN 62271-100 

Napięcie znamionowe 12 kV 

Prąd znamionowy ciągły 630 A 

Napięcie wytrzymywane przemienne  42 kV 

Częstotliwość znamionowa  50/60 Hz 

Napięcie wytrzymywane udarowe  75 kV 

Poziom wyładowań niezupełnych dla  
1,1 napięcia znamionowego  

˂ 10 pC 

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy 31,5 kA 

Prąd znamionowy załączalny zwarciowy 83 kA 

Prąd znamionowy 4s wytrzymywany 31,5 kA 

Trwałość mechaniczna, cykli ZO  30000 

Trwałość łączeniowa, cykli ZO: 

- przy prądzie znamionowym  30000 

- przy prądzie znamionowym wyłączalnym  50 

- przy innych prądach Patrz wykres 

Czas zamykania  20 ms 

Czas własny otwierania  8 ms 

Czas wyłączania  18 ms 

Rezystancja zestyków głównych  18 μOhm 

Maksymalna temperatura otoczenia 55oC 

Minimalna temperatura otoczenia -40oC 

Klasa obudowy (wg IEC 60932) 1 

Klasa trwałości elektrycznej E2 

Klasa trwałości mechanicznej M2 

Klasa łączenia prądów pojemnościowych  C2    

Odporność na wibracje mechaniczne 

(PN-EN 60721, PN-EN 60068 
Klasa 4M4 

Wysokość instalowania nad poziomem morza 3000 m * 

Maksymalna wilgotność (bez kondensacji) 98% 

Masa ISM/TEL-12-31,5/630-111 51 kg 

Masa ISM/TEL-12-31,5/630-114 54 kg 

Masa ISM/TEL-12-31,5/630-116 55 kg 

 
 
Uwaga: 
* Dla wysokości powyżej 1000 m uwzględnić korekcje, zgodnie  
z normą PN-EN 62271-1 
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ISM/TEL-12-31.5/1250-111 

ISM/TEL-12-31.5/1250-114 

ISM/TEL-12-31.5/1250-116 

 

 

 

 

Zgodność z normami: 
PN-EN 62271-1, PN-EN 62271-100 

Napięcie znamionowe 12 kV 

Prąd znamionowy ciągły 1250 A 

Napięcie wytrzymywane przemienne  42 kV 

Częstotliwość znamionowa  50/60 Hz 

Napięcie wytrzymywane udarowe  75 kV 

Poziom wyładowań niezupełnych dla  
1,1 napięcia znamionowego  

˂ 10 pC 

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy 31,5 kA 

Prąd znamionowy załączalny zwarciowy 83 kA 

Prąd znamionowy 4s wytrzymywany 31,5 kA 

Trwałość mechaniczna, cykli ZO  30000 

Trwałość łączeniowa, cykli ZO: 

- przy prądzie znamionowy  30000 

- przy prądzie znamionowym wyłączalnym  50 

- przy innych prądach patrz wykres 

Czas zamykania  20 ms 

Czas własny otwierania  8 ms 

Czas wyłączania  18 ms 

Rezystancja zestyków głównych  18 μOhm 

Maksymalna temperatura otoczenia 55oC 

Minimalna temperatura otoczenia -40oC 

Klasa obudowy (wg IEC 60932) 1 

Klasa trwałości elektrycznej E2 

Klasa trwałości mechanicznej M2 

Klasa łączenia prądów pojemnościowych  C2    

Odporność na wibracje mechaniczne 

(PN-EN 60721, PN-EN 60068 
Klasa 4M4 

Wysokość instalowania nad poziomem morza 3000 m * 

Maksymalna wilgotność (bez kondensacji) 98% 

Masa ISM/TEL-12-31,5/1250-111 51 kg 

Masa ISM/TEL-12-31,5/1250-114 54 kg 

Masa ISM/TEL-12-31,5/1250-116 55 kg 

 
 
 
Uwaga: 
* Dla wysokości powyżej 1000 m uwzględnić korekcje, zgodnie  
z normą PN-EN 62271-1 
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ISM/TEL-12-31.5/2000-114 

ISM/TEL-12-31.5/2000-116 

  

 

 

 

Zgodność z normami: 
PN-EN 62271-1, PN-EN 62271-100 

Napięcie znamionowe 12 kV 

Prąd znamionowy ciągły 2000 A 

Napięcie wytrzymywane przemienne  42 kV 

Częstotliwość znamionowa  50/60 Hz 

Napięcie wytrzymywane udarowe  75 kV 

Poziom wyładowań niezupełnych dla  
1,1 napięcia znamionowego  

˂ 10 pC 

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy 31,5 kA 

Prąd znamionowy załączalny zwarciowy 80 kA 

Prąd znamionowy 4s wytrzymywany 31,5 kA 

Trwałość mechaniczna, cykli ZO  30000 

Trwałość łączeniowa, cykli ZO: 

- przy prądzie znamionowy  30000 

- przy prądzie znamionowym wyłączalnym  50 

- przy innych prądach Patrz wykres 

Czas zamykania  20 ms 

Czas własny otwierania  8 ms 

Czas wyłączania  18 ms 

Rezystancja zestyków głównych  18 μOhm 

Maksymalna temperatura otoczenia 55oC 

Minimalna temperatura otoczenia -40oC 

Klasa obudowy (wg IEC 60932) 1 

Klasa trwałości elektrycznej E2 

Klasa trwałości mechanicznej M2 

Klasa łączenia prądów pojemnościowych  C2    

Odporność na wibracje mechaniczne 

PN-EN 60721, PN-EN 60068 
Klasa 4M4 

Wysokość instalowania nad poziomem morza 3000 m * 

Maksymalna wilgotność (bez kondensacji) 98% 

Masa ISM/TEL-12-31,5/2000-114 54 kg 

Masa ISM/TEL-12-31,5/2000-116 55 kg 

 
 
 
Uwaga: 
* Dla wysokości powyżej 1000 m uwzględnić korekcje, zgodnie  

z normą PN-EN 62271-1 
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ISM/TEL-17.5-20/1250-111 

ISM/TEL-17.5-20/1250-114 

ISM/TEL-17.5-20/1250-116  

 

 
 

 

 

 

Zgodność z normami: 
PN-EN 62271-1, PN-EN 62271-100 

Napięcie znamionowe 17,5 kV 

Prąd znamionowy ciągły 1250 A 

Napięcie wytrzymywane przemienne  42 kV 

Częstotliwość znamionowa  50/60 Hz 

Napięcie wytrzymywane udarowe  95 kV 

Poziom wyładowań niezupełnych dla  
1,1 napięcia znamionowego  

˂ 10 pC 

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy 20 kA 

Prąd znamionowy załączalny zwarciowy 52 kA 

Prąd znamionowy 4s wytrzymywany 20 kA 

Trwałość mechaniczna, cykli ZO  30000 

Trwałość łączeniowa, cykli ZO: 

- przy prądzie znamionowy  30000 

- przy prądzie znamionowym wyłączalnym  50 

- przy innych prądach patrz wykres 

Czas zamykania  20 ms 

Czas własny otwierania  8 ms 

Czas wyłączania  18 ms 

Rezystancja zestyków głównych  18 μOhm 

Maksymalna temperatura otoczenia 55oC 

Minimalna temperatura otoczenia -40oC 

Klasa obudowy (wg IEC 60932) 1 

Klasa trwałości elektrycznej E2 

Klasa trwałości mechanicznej M2 

Klasa łączenia prądów pojemnościowych  C2    

Odporność na wibracje mechaniczne 

(PN-EN 60721, PN-EN 60068) 
Klasa 4M4 

Wysokość instalowania nad poziomem morza 3000 m * 

Maksymalna wilgotność (bez kondensacji) 98% 

Masa ISM/TEL-17,5-20/1250-111 51 kg 

Masa ISM/TEL-17,5-20/1250-114 54 kg 

Masa ISM/TEL-17,5-20/1250-116 55 kg 

 
 
 
Uwaga: 
* Dla wysokości powyżej 1000 m uwzględnić korekcje, zgodnie  
z normą PN-EN 62271-1 
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ISM/TEL-17.5-20/2000-114 

ISM/TEL-17.5-20/2000-116 

 
 

 

 

 

Zgodność z normami: 
PN-EN 62271-1, PN-EN 62271-100 

Napięcie znamionowe 17,5 kV 

Prąd znamionowy ciągły 2000 A 

Napięcie wytrzymywane przemienne  42 kV 

Częstotliwość znamionowa  50/60 Hz 

Napięcie wytrzymywane udarowe  95 kV 

Poziom wyładowań niezupełnych dla  
1,1 napięcia znamionowego  

˂ 10 pC 

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy 20 kA 

Prąd znamionowy załączalny zwarciowy 52 kA 

Prąd znamionowy 4s wytrzymywany 20 kA 

Trwałość mechaniczna, cykli ZO  30000 

Trwałość łączeniowa, cykli ZO: 

- przy prądzie znamionowy  30000 

- przy prądzie znamionowym wyłączalnym  50 

- przy innych prądach patrz wykres 

Czas zamykania  20 ms 

Czas własny otwierania  8 ms 

Czas wyłączania  18 ms 

Rezystancja zestyków głównych  18 μOhm 

Maksymalna temperatura otoczenia 55oC 

Minimalna temperatura otoczenia -40oC 

Klasa obudowy (wg IEC 60932) 1 

Klasa trwałości elektrycznej E2 

Klasa trwałości mechanicznej M2 

Klasa łączenia prądów pojemnościowych  C2    

Odporność na wibracje mechaniczne 

(PN-EN 60721, PN-EN 60068) 
Klasa 4M4 

Wysokość instalowania nad poziomem morza 3000 m * 

Maksymalna wilgotność (bez kondensacji) 98% 

Masa ISM/TEL-17,5-20/2000-114 54 kg 

Masa ISM/TEL-17,5-20/2000-116 55 kg 

 
 
 
Uwaga: 
* Dla wysokości powyżej 1000 m uwzględnić korekcje, zgodnie  

z normą PN-EN 62271-1 
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ISM/TEL-17.5-25/630-111 

ISM/TEL-17.5-25/630-114 

ISM/TEL-17.5-25/630-116 

  

 

 

Zgodność z normami: 
PN-EN 62271-1, PN-EN 62271-100 

Napięcie znamionowe 17,5 kV 

Prąd znamionowy ciągły 630  A 

Napięcie wytrzymywane przemienne  42 kV 

Częstotliwość znamionowa  50/60 Hz 

Napięcie wytrzymywane udarowe  95 kV 

Poziom wyładowań niezupełnych dla  
1,1 napięcia znamionowego  

˂ 10 pC 

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy  25 kA 

Prąd znamionowy załączalny zwarciowy 64 kA 

Prąd znamionowy 4s wytrzymywany 25 kA 

Trwałość mechaniczna, cykli ZO  30000 

Trwałość łączeniowa, cykli ZO: 

- przy prądzie znamionowym  30000 

- przy prądzie znamionowym wyłączalnym  50 

- przy innych prądach patrz wykres 

Czas zamykania  20 ms 

Czas własny otwierania  8 ms 

Czas wyłączania  18 ms 

Rezystancja zestyków głównych  18 μOhm 

Maksymalna temperatura otoczenia 55oC 

Minimalna temperatura otoczenia -40oC 

Klasa obudowy (wg IEC 60932) 1 

Klasa trwałości elektrycznej E2 

Klasa trwałości mechanicznej M2 

Klasa łączenia prądów pojemnościowych  C2    

Odporność na wibracje mechaniczne 

(PN-EN 60721, PN-EN 60068) 
Klasa 4M4 

Wysokość instalowania nad poziomem morza 3000 m * 

Maksymalna wilgotność (bez kondensacji) 98% 

Masa ISM/TEL-17,5-25/630-111 51 kg 

Masa ISM/TEL-17,5-25/630-114 54 kg 

Masa ISM/TEL-17,5-25/630-116 55 kg 

 
 
 
Uwaga: 
* Dla wysokości powyżej 1000 m uwzględnić korekcje, zgodnie  
z normą PN-EN 62271-1 
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ISM/TEL-17.5-25/1250-111 

ISM/TEL-17.5-25/1250-114 

ISM/TEL-17.5-25/1250-116 

 

 

 

Zgodność z normami: 
PN-EN 62271-1, PN-EN 62271-100 

Napięcie znamionowe 17,5 kV 

Prąd znamionowy ciągły 1250  A 

Napięcie wytrzymywane przemienne  42 kV 

Częstotliwość znamionowa  50/60 Hz 

Napięcie wytrzymywane udarowe  95  kV 

Poziom wyładowań niezupełnych dla  
1,1 napięcia znamionowego  

˂ 10 pC 

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy  25 kA 

Prąd znamionowy załączalny zwarciowy 64 kA 

Prąd znamionowy 4s wytrzymywany 25 kA 

Trwałość mechaniczna, cykli ZO  30000 

Trwałość łączeniowa, cykli ZO: 

- przy prądzie znamionowym  30000 

- przy prądzie znamionowym wyłączalnym  50 

- przy innych prądach patrz wykres 

Czas zamykania  20 ms 

Czas własny otwierania  8 ms 

Czas wyłączania  18 ms 

Rezystancja zestyków głównych  18 μOhm 

Maksymalna temperatura otoczenia 55oC 

Minimalna temperatura otoczenia -40oC 

Klasa obudowy (wg IEC 60932) 1 

Klasa trwałości elektrycznej E2 

Klasa trwałości mechanicznej M2 

Klasa łączenia prądów pojemnościowych  C2    

Odporność na wibracje mechaniczne 

(PN-EN 60721, PN-EN 60068) 
Klasa 4M4 

Wysokość instalowania nad poziomem morza 3000 m * 

Maksymalna wilgotność (bez kondensacji) 98% 

Masa ISM/TEL-17,5-25/1250-111 51 kg 

Masa ISM/TEL-17,5-25/1250-114 54 kg 

Masa ISM/TEL-17,5-25/1250-116 55 kg 

 
 
 
Uwaga: 
* Dla wysokości powyżej 1000 m uwzględnić korekcje, zgodnie  
z normą PN-EN 62271-1 
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ISM/TEL-17.5-25/2000-114 

ISM/TEL-17.5-25/2000-116 

 

 

 

 

 

 

 Zgodność z normami: 

PN-EN 62271-1, PN-EN 62271-100  

Napięcie znamionowe 17,5 kV 

Prąd znamionowy ciągły 2000  A 

Napięcie wytrzymywane przemienne  42 kV 

Częstotliwość znamionowa  50/60 Hz 

Napięcie wytrzymywane udarowe  95 kV 

Poziom wyładowań niezupełnych dla  
1,1 napięcia znamionowego  

˂ 10 pC 

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy 25 kA 

Prąd znamionowy załączalny zwarciowy 64 kA 

Prąd znamionowy 4s wytrzymywany 25 kA 

Trwałość mechaniczna, cykli ZO  30000 

Trwałość łączeniowa, cykli ZO: 

- przy prądzie znamionowym  30000 

- przy prądzie znamionowym wyłączalnym  50 

- przy innych prądach patrz wykres 

Czas zamykania  20 ms 

Czas własny otwierania  8 ms 

Czas wyłączania  18 ms 

Rezystancja zestyków głównych  18 μOhm 

Maksymalna temperatura otoczenia 55oC 

Minimalna temperatura otoczenia -40oC 

Klasa obudowy (wg IEC 60932) 1 

Klasa trwałości elektrycznej E2 

Klasa trwałości mechanicznej M2 

Klasa łączenia prądów pojemnościowych  C2    

Odporność na wibracje mechaniczne 

(PN-EN 60721, PN-EN 60068) 
Klasa 4M4 

Wysokość instalowania nad poziomem morza 3000 m * 

Maksymalna wilgotność (bez kondensacji) 98% 

Masa ISM/TEL-17,5-20/2000-114 54 kg 

Masa ISM/TEL-17,5-20/2000-116 55 kg 

 
 
 
Uwaga: 

* Dla wysokości powyżej 1000 m uwzględnić korekcje, zgodnie  
z normą PN-EN 62271-1 
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ISM/TEL-24-25/630-114  

ISM/TEL-24-25/630-116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zgodność z normami: 

PN-EN 62271-1, PN-EN 62271-100  

Napięcie znamionowe 24 kV 

Prąd znamionowy ciągły 630 A 

Napięcie wytrzymywane przemienne  50 kV 

Częstotliwość znamionowa  50/60 Hz 

Napięcie wytrzymywane udarowe  125 kV 

Poziom wyładowań niezupełnych dla  
1,1 napięcia znamionowego  

˂ 20 pC 

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy 25 kA 

Prąd znamionowy załączalny zwarciowy 64 kA 

Prąd znamionowy 4s wytrzymywany 25 kA 

Trwałość mechaniczna, cykli ZO  30000 

Trwałość łączeniowa, cykli ZO: 

- przy prądzie znamionowym  30000 

- przy prądzie znamionowym wyłączalnym 50 

- przy innych prądach patrz wykres 

Czas zamykania  30 ms 

Czas własny otwierania  8 ms 

Czas wyłączania  18 ms 

Rezystancja zestyków głównych  17 μOhm 

Maksymalna temperatura otoczenia 55oC 

Minimalna temperatura otoczenia -40oC 

Klasa obudowy (wg IEC 60932) 1 

Klasa trwałości elektrycznej E2 

Klasa trwałości mechanicznej M2 

Klasa łączenia prądów pojemnościowych  C1    

Odporność na wibracje mechaniczne 

(PN-EN 60721, PN-EN 60068) 
Klasa 4M4 

Wysokość instalowania nad poziomem morza 3000 m * 

Maksymalna wilgotność (bez kondensacji) 98% 

Masa ISM/TEL-24-25/630-114 50 kg 

Masa ISM/TEL-12-25/630-116 51 kg 

  

 
Uwaga: 
* Dla wysokości powyżej 1000 m uwzględnić korekcje, zgodnie  
z normą PN-EN 62271-1 

 

 

 

 



 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 1512 Dane techniczne  

 

 

36 

 
ISM/TEL-24-25/1250-114  

ISM/TEL-24-25/1250-116 

 

 

 

 

 

 

 Zgodność z normami: 
PN-EN 62271-1, PN-EN 62271-100  

Napięcie znamionowe 24 kV 

Prąd znamionowy ciągły 1250 A 

Napięcie wytrzymywane przemienne  50 kV 

Częstotliwość znamionowa  50/60 Hz 

Napięcie wytrzymywane udarowe  125 kV 

Poziom wyładowań niezupełnych dla  
1,1 napięcia znamionowego  

˂ 20 pC 

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy 25 kA 

Prąd znamionowy załączalny zwarciowy 64 kA 

Prąd znamionowy 4s wytrzymywany 25 kA 

Trwałość mechaniczna, cykli ZO  30000 

Trwałość łączeniowa, cykli ZO: 

- przy prądzie znamionowym  30000 

- przy prądzie znamionowym wyłączalnym 50 

- przy innych prądach patrz wykres 

Czas zamykania  30 ms 

Czas własny otwierania  8 ms 

Czas wyłączania  18 ms 

Rezystancja zestyków głównych  17 μOhm 

Maksymalna temperatura otoczenia 55oC 

Minimalna temperatura otoczenia -40oC 

Klasa obudowy (wg IEC 60932) 1 

Klasa trwałości elektrycznej E2 

Klasa trwałości mechanicznej M2 

Klasa łączenia prądów pojemnościowych  C1    

Odporność na wibracje mechaniczne 

(PN-EN 60721, PN-EN 60068) 
Klasa 4M4 

Wysokość instalowania nad poziomem morza 3000 m * 

Maksymalna wilgotność (bez kondensacji) 98% 

Masa ISM/TEL-12-25/1250-114 50 kg 

Masa ISM/TEL-12-25/1250-116 51 kg 

  

 
Uwaga: 
* Dla wysokości powyżej 1000 m uwzględnić korekcje, zgodnie  
z normą PN-EN 62271-1 
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ISM/TEL-24-25/1600-114  

ISM/TEL-24-25/1600-116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zgodność z normami: 
PN-EN 62271-1, PN-EN 62271-100  

Napięcie znamionowe 24 kV 

Prąd znamionowy ciągły 1600 A 

Napięcie wytrzymywane przemienne  50 kV 

Częstotliwość znamionowa  50/60 Hz 

Napięcie wytrzymywane udarowe  125 kV 

Poziom wyładowań niezupełnych dla  
1,1 napięcia znamionowego  

˂ 20 pC 

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy 25 kA 

Prąd znamionowy załączalny zwarciowy 64 kA 

Prąd znamionowy 4s wytrzymywany 25 kA 

Trwałość mechaniczna, cykli ZO  30000 

Trwałość łączeniowa, cykli ZO: 

- przy prądzie znamionowym  30000 

- przy prądzie znamionowym wyłączalnym 50 

- przy innych prądach patrz wykres 

Czas zamykania  30 ms 

Czas własny otwierania  8 ms 

Czas wyłączania  18 ms 

Rezystancja zestyków głównych  17 μOhm 

Maksymalna temperatura otoczenia 55oC 

Minimalna temperatura otoczenia -40oC 

Klasa obudowy (wg IEC 60932) 1 

Klasa trwałości elektrycznej E2 

Klasa trwałości mechanicznej M2 

Klasa łączenia prądów pojemnościowych  C1    

Odporność na wibracje mechaniczne 

(PN-EN 60721, PN-EN 60068) 
Klasa 4M4 

Wysokość instalowania nad poziomem morza 3000 m * 

Maksymalna wilgotność (bez kondensacji) 98% 

Masa ISM/TEL-12-25/1250-114 50 kg 

Masa ISM/TEL-12-25/1250-116 51 kg 

  

 
Uwaga: 
* Dla wysokości powyżej 1000 m uwzględnić korekcje, zgodnie  
z normą PN-EN 62271-1 
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GABARYTY 

 

 

Typ zespołu A L L1 L2 

ISM/TEL-XX-XX/XX-111 150 445 10 440 

ISM/TEL-XX-XX/XX-114 210 565 70 560 

ISM/TEL-XX-XX/XX-116 275 695 135 690 
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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 Zakres napięcia zasilania (V) 

CM_16_1(60) 24 ÷ 60 DC 

CM_16_1(220) 110 ÷ 220 DC;  100 ÷ 230 AC 

CM_16_2(220) 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. 

 
 

 
Rys. 1  Wygląd zewnętrzny zespołu sterowniczego CM_16 

 
Zespół sterowniczy СМ_16_1 

 

Zespół sterowniczy СМ_16_2 
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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. 

 
 

Rys. 2 Schemat funkcjonalny zespołu CM16 

Zespół sterowniczy CM_16_1 zawiera:  

 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: 

 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. 
 

 

 

 

 

Przetwornica zasilania 

Sterownik 

mikroprocesorowy 

Tranzystory mocy (układ mostka H) 

Moduł sterowania 

wyłącznikiem, 

z wykorzystaniem obwodów 

przekładników prądowych 

Wejścia zasilania 

z przekładników 

prądowych 
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Rys. 5  Podłączenie przewodu do zacisku WAGO 

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  Х2  

Nr zacisku Obwód Nr zacisku Obwód 

1 Zasilanie_1 (+)~ 1 Wejście zasilania prądowego_CТ_1.1 

2 Zasilanie _2 (-)~ 2 Wejście zasilania prądowego_CТ_1.2 

3 Przekaźnik wyjściowy POMOCNICZY_1 NO 3 Wejście zasilania prądowego_CТ_2.1 

4 Przekaźnik wyjściowy POMOCNICZY_2 WSPÓLNY 4 Wejście zasilania prądowego_CТ_2.2 

5 Przekaźnik wyjściowy POMOCNICZY_3 NZ   

6 Przekaźnik wyjściowy GOTÓW_1 NO   

7 Przekaźnik wyjściowy GOTÓW_2 WSPÓLNY   

8 Przekaźnik wyjściowy GOTÓW_3 NZ   

9 Przekaźnik wyjściowy USZKODZENIE_1 NZ   

10 Przekaźnik wyjściowy USZKODZENIE_2 WSPÓLNY   

11 Przekaźnik wyjściowy USZKODZENIE_3 NO   

12 Wejście ZAŁĄCZ_1   

13 Wejście ZAŁĄCZ_2   

14 Wejście WYŁĄCZ_1   

15 Wejście WYŁĄCZ_2   

 
Х3  Х4  

Nr zacisku Obwód Nr zacisku Obwód 

1 Cewka napędu -  wyjście 1 1 Złącze USB 

2 Cewka napędu -  wyjście 2   

 
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. 
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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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 6  Schemat zmian stanów 

Opis stanów 
 

Stan Opis stanu 

Zablokowany otwarty Pomiar L, R i Uc co 1s po wybudzeniu i przejściu do tego stanu 

Zablokowany zamknięty Pomiar L, R i Ut co 1s po przejściu do tego stanu 

Otwarty  Pomiar L, R i Uc co 10 s po przejściu do tego stanu 

Żądanie załączenia  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. 

Zamknięty Pomiar L, R i Ut co 10 s po przejściu do tego stanu 

Żądanie wyłączenia Generuje ujemny impuls napięciowy, po którym następuje pomiar L i R 

 

 

Opis zmian stanów 
 

Zmiana Nazwa Warunek 

1 Stwierdzony stan “Zamknięty” L>Li  

2 Stwierdzony stan “Otwarty” L<Li lub R>Rl 

3 Odblokowanie do stanu “Otwarty” Uc=Ucr i R<Rl i R>Rsc i L<Li 

4 Zablokowanie w stanie “Otwarty” Uc<Ucr lub R>Rl lub R<Rsc lub sterownik przegrzany 

5 Odblokowanie do stanu Ut≥Utmin i R<Rl i R>Rsc i L>Li 

2 1 

ŻĄDANIE 

ZAŁĄCZENIA 

OTWARTY 

ZABLOKOWANY 

OTWARTY 

ZABLOKOWANY 

ZAMKNIĘTY 

ŻĄDANIE 

WYŁĄCZENIA 

ZAMKNIĘTY 

12 

4 3 

5 

11 

6 

9 10 

13 

8 

7 
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“Zamknięty” 

6 Zablokowanie w stanie “Zamknięty” Ut<Utmin lub R>Rl lub R<Rsc 

7 “Żądanie załączenia” aktywowane  ZAŁĄCZ=1 i WYŁĄCZ=0   
8 “Żądanie załączenia” odrzucone  L<1.2Lp   
9 “Żądanie załączenia” zrealizowane L>1.2Lp  

10 “Żądanie wyłączenia” aktywowane  WYŁĄCZ=1 
11 “Żądanie wyłączenia” odrzucone L>Lp/1.15 

12 “Żądanie wyłączenia” zrealizowane L<Lp/1.15 

13 “Żądanie wyłączenia”  aktywowane  
WYŁĄCZ=1 , ta zmiana rozpoczyna się w ciągu 30ms po 

uformowaniu dodatniego impulsu napięciowego  
 

Generowanie sygnalizacji stanu pracy sterownika 
 

Sygnał Warunki generacji 

Zamknięty 
 

Stan sterownika=Zablokowany w stanie „Zamknięty” lub 
Stan sterownika=Zamknięty lub Stan sterownika=Realizacja 

„Żądania wyłączenia” 

Nie gotowy sterownik Stan sterownika= Zablokowany w stanie „Otwarty” lub Stan 
sterownika= Zablokowany w stanie „Zamknięty” 

Przekroczony czas wyłączania Aktywowany przy zmianie nr 11; dezaktywowany przy zmianie 

nr 10 

Przekroczony czas załączania Aktywowany przy zmianie nr 8; dezaktywowany gdy WYŁĄCZ=1 

Zwarcie w obwodzie cewki 

wyłącznika 

R<Rsc 

Przerwa w obwodzie cewki 

wyłącznika 

R>Ri 

Żądanie wykonania operacji 
łączeniowej 

Stan sterownika=Realizacja „Żądania załączenia” lub 
Stan sterownika =Realizacja „Żądania wyłączenia” 

Mechaniczne zablokowanie 

wyłącznika 

R>Rl i Stan sterownika=Zablokowany w stanie „Otwarty” 

Nieautoryzowane wyłączenie 

wyłącznika 

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 

Przegrzanie sterownika Sygnał jest aktywowany, gdy temperatura wewnętrzna zespołu 

CM_16 przekracza poziom dopuszczalny. 
Sygnał jest dezaktywowany, gdy temperatura wewnętrzna zespołu 

CM spada poniżej poziomu dopuszczalnego 

 
Li - poziom początkowy indukcyjności cewki, określający stan otwarcia lub zamknięcia  
Ucr - znamionowa wartość napięcia Cclose, wymagana do wykonania operacji zamykania 

Utmin - minimalna wartość napięcia Ctrip, wymagana do wykonania operacji wyłączania 
Rl - rezystancja odpowiadająca położeniu dźwigni otwierania ręcznego w stanie „Zablokowany otwarty” 

Ri - rezystancja odpowiadająca stanowi przerwy w obwodzie cewki wyłącznika  

Rsc - rezystancja odpowiadająca stanowi zwarcia w obwodzie cewki wyłącznika 
Uc - napięcie kondensatora załączającego 

Ut - napięcie kondensatora wyłączającego 
L - zmierzona wartość indukcyjności cewki 

Lp - 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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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 
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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 Stan sygnalizacji Warunki generacji 

“POWER” 

[zasilanie] 

Wskaźnik LED “POWER” świeci 

światłem ciągłym 

Obecność napięcia na zaciskach zasilania 

zespołu CM_16 

“READY” 

[gotów] 

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. 

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. 

“MALFUNCTION” 

[uszkodzenie] 

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. 

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. 

Usuwanie uszkodzeń zespołu CM_16 i wyłącznika  

Tabela 6. Opis działań  zalecanych po wystąpieniu uszkodzenia.  

Przykład 

uszkodzenia 

Ilość 

błysków 
Zalecane działania w celu usunięcia uszkodzenia 

Wskaźnik LED 

“MALFUNCTION” 

[uszkodzenie] 

świeci 

 

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. 

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 
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2 

 

 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. 

3 

 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. 

4 

 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. 

5 

 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. 

6 

 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. 

 

7 

 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. 

 Świecenie 

ciągłe  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 

IEC 60068...2  

96 h +55 ˚C  

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 

napięcia, zgodnie z IEC 1000-4-11  

Zmiany napięcia 15%, czas trwania 

2...3 s, okres 5...10 s  

Odporność na serie szybkich elektrycznych stanów 
przejściowych, zgodnie z IEC 1000-4-4  

Poziom 4; napięcie szczytowe 4 kV  

Odporność na przebiegi oscylacyjne, zgodnie z IEC 1000-4-12 
Klasa 4 – napięcie wzdłużne; 

Klasa 3 - napięcie różnicowe 

Odporność na udary, zgodnie z IEC 1000-4-5  
4 kV – napięcie wzdłużne; 

2 kV – napięcie różnicowe, 1,2/50 μs  

Odporność na pole magnetyczne o częstotliwości sieci 
elektroenergetycznej, zgodnie z IEC 1000-4-8 

Poziom 5(A); 100 A/m 60 s; 1000 A/m 
2 s 

Odporność na impulsowe pole elektromagnetyczne,  

zgodnie z IEC 1000-4-9 
Poziom 5(А), 1000А/m 

Odporność na oscylacje tłumione pola elektromagnetycznego,  

zgodnie z IEC 1000-4-10 

Poziom 5(V), 0,1 MHz i 1 MHz – 100 

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 

zasilania  

≥ 60 s 

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 ≤ 1 s 

- 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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Mocowanie do płyty montażowej 

poziomej 

Mocowanie do płyty montażowej  

pionowej (rekomendacja) 

Rys. 7 Sposób montażu zespołu sterowniczego CM 

 
 
 

 

 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 przed dostawą 
jest poddany standardowym testom przedsta-

wionym poniżej. 

 

 

Niespełnienie jakiegokolwiek z wymagań oznacza 
negatywny wynik testu.  

 

Rodzaj testu Kryteria zgodności 

Oględziny  

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

   kolorystycznych wpływających na wygląd zespołu 

Sprawność mechaniczna 
(1000 operacji ZO przy znamionowym napięciu pracy  
+ 5 standardowych cykli łączeniowych przy znamionowym, 
minimalnym i maksymalnym napięciu pracy) 

♦  prawidłowa praca zestyków głównych i pomocniczych 
♦  zgodność czasów załączania i wyłączania z określonymi 

   w danych technicznych 
♦  nie występują odskoki zestyków 

Pomiar rezystancji obwodu głównego (dla każdego 
bieguna)  

♦  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 przed dostawą jest 
poddany standardowym testom przedstawionym 

poniżej. 

 

 

Niespełnienie jakiegokolwiek z wymagań oznacza 
negatywny wynik testu.  

 

Rodzaj 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 

 Dobór zespołu sterowniczego i łączeniowego musi 
uwzględniać podstawowe parametry 
eksploatacyjne obiektu. Pod żadnym warunkiem 
nie mogą być przekroczone dane znamionowe 
zespołów.   

 Odległość pomiędzy biegunami zespołu 
łączeniowego ISM/TEL powinna być dobrana 
odpowiednio do rozdzielnicy.  

 
Kontrola dostaw 

Każdy zespół łączeniowy i sterowniczy powinien 
być poddany sprawdzeniu przed instalacją. 

Podczas kontroli dostaw należy przeprowadzić 
oględziny zgodnie z  tabelą zamieszczoną poniżej. 

Jeżeli występuje jakiekolwiek niezgodności 
z wymaganiami to należy opisać ją w formularzu 

zgłoszenia reklamacji. 

Czynności kontrolne  Kryteria zgodności 

Sprawdzenie opakowania  
(przed rozpakowaniem)  

 brak poważnych uszkodzeń spowodowanych: 

 upadkiem urządzeń, 

 nadmiernym zawilgoceniem opakowania, 

 zdeformowaniem opakowania od uderzenia, 

 zgodność danych na etykiecie z zamówieniem. 

Sprawdzenie plomby   plomba producenta nie może być uszkodzona 

Części z tworzywa sztucznego  
 brak mechanicznych uszkodzeń, zadrapań  

i kolorowych plam. 

Części metalowe  

 brak mechanicznych uszkodzeń, zadrapań  

i śladów korozji na powierzchniach 

malowanych i pokrytych galwanicznie. 

Instalacja 

 

 

Zaleca się,  aby każdy projekt, w którym 

zastosowane są zespoły wyłącznika próżniowego 
VCB/TEL produkcji Tavrida Electric, był uzgodniony 

z producentem (autoryzowanym przedstawi-
cielem). Podczas opracowywania projektu powinny 

być uwzględnione  podstawowe  wymagania 

zawarte w niniejszej instrukcji. 

Wszelkie niezgodności z tymi wymaganiami muszą 

być uzgodnione z producentem. Porad 
technicznych w zakresie doboru zespołów 

wyłącznika udziela producent lub autoryzowany 
przedstawiciel. 
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Montaż zespołu łączeniowego ISM/TEL   

Instalując zespół ISM/TEL w rozdzielnicy dowolnego 

typu zalecane jest zachowanie pionowego położenia 
kolumn,  przy czym napęd może się znajdować 

powyżej lub poniżej komory próżniowej. Zespół 

wyposażony jest w dziewięć tulei z gwintem 
wewnętrznym (1) (M12, max. moment 40 Nm), 

które umieszczone są na obudowie 
elektroizolacyjnej. Są to podstawowe elementu 

montażowe, służące do skręcenia zespołu 

z konstrukcją wsporczą. Osiem gwintowanych 
otworów (2) (M8, max. moment 10Nm) to otwory 

montażowe opcjonalne (patrz rysunek poniżej). 
Wyłącznik można podłączyć do płaskich szyn 

prądowych lub miedzianych tulei zakończonych 

stykiem tulipanowym. 

 
Szyny dokręcane są do srebrzonych zestyków za 

pomocą dwóch śrub M16. Szyny muszą być 
odpowiednio ukształtowane w stosunku do zacisków 

zespołu łączeniowego. Jest niedopuszczalne 

doginanie niedbale wykonanych szyn. Może to być 
powodem powstania nadmiernych naprężeń 

oddziaływujących na zespół łączeniowy. 
Konstrukcja zestyków umożliwia łatwiejsze 

dopasowanie szyn, ponieważ wsporniki wraz ze 

śrubami M16 można posuwać o ok. 10mm w górę 
i w dół od położenia środkowego. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Kabel wskaźnika położenia ma być umieszczony 

zgodnie z opisem poniżej. Promień wygięcia kabla 

musi być większy niż 40mm. 
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Montaż wskaźnika położenia wyłącznika 

Zespół łączeniowy w momencie montażu musi być w położeniu ZAŁĄCZONY. 

 

                                               

Wykręć śruby i zdejmij przeźroczystą pokrywkę. 

                                                      

                                                       

Wsuń wybrzuszenie przewodu poziomo do szczeliny. Wetknij końcówkę osłony do styku „V” sprężynowego. 

Wówczas przewód zostanie osadzony w rowku pomiędzy szczeliną i sprężyną. 
 

                                               

Załóż pokrywkę na swoje miejsce i wkręć śruby. 

 

                         

       Gwint mechanizmu regulacyjnego, pozwala precyzyjnie ustawić 

tabliczki z symbolami I/O w okienku wskaźnika położenia. 

 
Przykręć wskaźnik do obudowy wyłącznika i wyreguluj pozycję „OTWARTY I ZABLOKOWANY. 
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Główne mocowanie zacisku prądowego 

 

 
 
 

Aby zapobiec zniszczeniu zespołu łączeniowego 

spowodowanego przez oddziaływanie 
elektrodynamiczne (zwarcie), szyny mocuje się do 

izolatorów wsporczych w rozdzielnicy. Odległość L1 
pomiędzy 

 

 
Zespół łączeniowy 

 
ISM/TEL-X-X/X-111 

ISM/TEL-X-X/X-114 
ISM/TEL-X-X/X-116 

 

Długości szyn miedzianych od zacisku zespołu 
łączeniowego do najbliższego izolatora wsporczego 

nie może przekraczać 0,2 m. 
 

 
Min. odległość L2 pomiędzy obudową zespołu łączeniowego i szyną 

 powierzchnią styku zespołu łączeniowego 

i najbliższego izolatora wsporczego przedstawiono 
w tabeli poniżej. 

 
 

 

 kA  
20 25 31,5 

 L1, mm  
500 320 200 

700 450 280 
920 570 370 

 

Uwaga: Odchylenie od wymagań określone  
w niniejszej sekcji może spowodować trwałe 
uszkodzenie zespołu łączeniowego! 
 
 
 

Aby zapewnić prawidłowe działanie zespołu 

łączeniowego gdy szyna jest umieszczona w pobliżu 
napędu magnetycznego, który jest wewnątrz 

obudowy, należy wykonać przerwy izolacyjne 
wymienione w tabeli poniżej. L2 jest minimalną 

odległością między obudową zespołu łączeniowego 

i szyną, jak pokazano na rysunku po lewej stronie. 

 

  kA  
Zespół łączeniowy 20 25 31,5 

  L2, mm  
ISM/TEL-X-X/X-XXX 120 150 190 
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Dodatkowa izolacja zacisków jest obowiązkowa dla  
ISM/TEL-XX/X-111. Poza tym, jest ona używana do 

innych zespołów łączeniowych, gdy powietrze 

izolujące odległości pomiędzy zaciskami  
i ramionami złącz lub metaliczna uziemiona część 

obudowy rozdzielnicy, nie zapewniają wymaganej 
wytrzymałości dielektrycznej do badania wysokiego 

napięcia. 

 
 

Całkowity układ dodatkowej izolacji jest pokazany 
na rysunku po prawej stronie. Zaciski są okryte 

obudową izolacyjną. Na części niepokryte są 

założone rury termokurczliwe firmy Raychem. 
 

 
 

Każda rozdzielnica w której  zamontowano zespół 
łączeniowy powinna być tak skonstruowana, aby 

zostały zachowane właściwe odległości izolacyjne. 

Wartości dla zacisków  okrytych osłoną izolacyjną 
i rurą termokurczliwą są w nawiasach. 

 

 
Osłony izolacyjna i rury termokurczliwe zamontowane na zespole 

łączeniowym. 
 

 
 

      

 
 

 

 

 

 

 
Minimalne odległości pomiędzy częścią zespołu łączeniowego  i metalową uziemioną częścią obudowy rozdzielnicy. Napięcie 12 kV 

 
 

 

 
 

 
 
 

Minimalne odległości pomiędzy częścią zespołu łączeniowego  i metalową uziemioną częścią obudowy rozdzielnicy. Napięcie 17,5 kV 

 
 

 
 

 



 

INSTRUKCJA OBSŁUGI   1512 Aplikacje  

 

 

61 

 

 Uziemienie 

 

Uziemienie zespołu łączeniowego 

 

Obudowa zespołu łączeniowego musi być 
uziemiona. Przewód uziemiający powinien być 

połączony do zacisku uziemiającego, jak 
pokazano na rysunku poniżej.  

Przekrój przewodów miedzianych zależy od sieci  

i obowiązujących przepisów. Na przykład, dla 
sieci z uziemionym punktem zerowym izolowane 

przewody uziemiające nie powinny mieć 
przekroju mniejszego niż 4mm², a przewody 

gołe 2,5 mm². Dla sieci z przekrojem solidnie 

neutralnie uziemiającym przewód uziemiający 
powinien być nie mniejszy niż 160mm2. 

 

Uziemienie i ekranowanie 

zespołów sterowniczych 

 

▪ połączenie ISM z CM (krańcówka sygnalizująca 

położenie wyłącznika i napęd cewki) powinno 

być    wykonane przewodem ekranowanym 
uziemionym z obu stron;  

▪ Punktem łączącym uziemiające przewody  

z ekranem jest zacisk uziemienia na zespole ISM  

▪ Przewód ekranowany i  uziemiający CM 

powinien być podłączony do punktu 

uziemiającego najkrótszym możliwym 
przewodem;  

 
 

 

 
 

 
 

                                                                                                                 Punkty podłączenia uziemienia przewodu ekranowanego 

 

 
 

 
 

Przykład uziemienia przewodu ekranowanego wyłącznika   
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Przewody podłączone do zacisków obwodów 
pomocniczych wyłącznika mogą być wyprowadzone:  

z prawej strony, z lewej strony, w dół zespołu, tak jak 

pokazują strzałki na rysunku poniżej. 
 

                           
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Przewody powinny być ekranowane, a ich ekrany 
powinny być podłączone do głównej śruby uziemiającej 

konstrukcji stalowej 

 
 

         
 

                 
 

 

 
 

 
Do podłączenia obwodów zewnętrznych zastosowano 

zaciski sprężynowe WAGO. Podłączenie wykonuje się 

przy pomocy specjalnego wkrętaka, dostarczanego 
wraz z zespołem. Przewody mogą być w postaci drutu 

lub linki, o przekroju do 2,5mm². Długość odcinka 
odizolowanego powinna wynosić 6-10mm. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

     
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

       
 

 

 
 

 
 

 

             
             

             Specjalny śrubokręt wykorzystywany do połączeń 
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Wymiana obwodów drukowanych  z 
zestykami pomocniczymi 

 

 
Uwaga. Zespół łączeniowy powinien być w pozycji 
ZAMKNIĘTY 
 

 
 

Odkręć śruby pokrywy (w lewo)  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Zdejmij pokrywę 

 

 

 
 

 

Odkręć śruby ramki. Środkowe śruby po prawej i lewej stronie nie powinny być odkręcane 

 

 

                 
 

Wysuń ramkę i obwody drukowane z zestykami pomocniczymi 

 

 

         
 

Odłącz przewody z obwodów drukowanych. Użyj 

śrubokręta WAGO. Zwróć uwagę na pogrupowane 
przewody (białe, czarne). 

Polaryzacja przewodów blokady wyłącznika S14 jest 
obojętna. 
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Wymień obwody drukowane. Połącz przewody białe z czarnymi zgodnie z powyższym rysunkiem. Połącz przewody z S14. Obróć obwody 
drukowane jak na prawym rysunku. 

 

 

 
 

 

       
 
Wsuń obwody drukowane w szczelinę (lewy rysunek). Przewody połączone z S14 umieść zgodnie z prawym rysunkiem. 

Włóż poziomo obwody drukowane do ramki i dociśnij. 

  

 
 
 

 

  

 
 
Śrubę przykręć do ramki. Połącz przewody pomocnicze z zaciskami i wykonaj operacje OTWARTY I ZAMKNIĘTY w celu upewnienia się, iż styki pomocnicze 

zostały wykonane prawidłowo. Załóż osłonę. 
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Blokady 

W rozdzielnicach SN stosuje się powszechnie: 

 blokady mechaniczne; 
 blokady elektryczne. 

Rodzaje blokad mechanicznych VCB/TEL:  

1. Uniemożliwiająca otwarcie odłącznika, gdy  zespół 
ISM/TEL, zabudowany w rozdzielnicy w sposób 

stacjonarny, jest zamknięty. 
2. Uniemożliwiająca wysunięcie członu wysuwnego 

z zabudowanym wyłącznikiem, gdy zespół 

ISM/TEL jest zamknięty. 
 

 
Rodzaje blokad elektrycznych:  

1. Uniemożliwiająca zamknięcie zespołu ISM/TEL 
zabudowanego w rozdzielnicy w sposób stacjo-

narny, gdy odłącznik jest w położeniu pośrednim. 

2. Uniemożliwiająca zamknięcie zespołu ISM/TEL 
zabudowanego na członie wysuwnym, gdy nie 

jest on całkowicie  wsunięty lub wysunięty. 

Oba rodzaje blokad wykorzystują obrót wałka 
blokady (patrz rozdział „Mechanizm blokady”). 

Położenie wałka rozpoznawane jest przez 

szczelinę widoczną na jego powierzchni czołowej. 
Jeżeli szczelina ustawiona jest pionowo (wzdłuż 

osi środkowej bieguna) to zespół jest 
ODBLOKOWANY. Jeżeli szczelina ustawiona jest 

poziomo (wzdłuż linii zestyków pomocniczych) to 
zespół ISM jest w pozycji OTWARTY 

I ZABLOKOWANY, tak jak pokazano na rysunku 

poniżej. 
 

 „Odblokowany” – w tej pozycji możliwe jest 
sterowanie zespołem łączeniowym ISM. 

„Otwarty i zablokowany” – w tej pozycji zespół 

łączeniowy ISM jest zablokowany mechanicznie 
i elektrycznie. 

 

 

 

 

 

Szkic wymiarowy końcówki 
wałka blokady. 

 
Szkic wymiarowy elementu łączącego 
wałek blokady z pokrętłem 
„Odblokowany/Otwarty  zablokowany” 

 
Wałek blokujący (1), element 
łączący (2) i proponowane 
elementy łączące (3, 4). 

 

 

 



 

INSTRUKCJA OBSŁUGI   1512 Aplikacje  

 

 

66 

W przeciwieństwie do poprzedniej generacji 
zespołów łączeniowych ISM/TEL, nie jest 

określony maksymalny momentu bezwładności, 

którym możemy obciążyć wałek blokujący. Jednak 
całkowite obciążenie nie powinno przekraczać 

momentu M=1N*m w kierunku przeciwnym do 
obrotu wałka, gdyż mechanizm blokady może 

pracować niewłaściwie. 

 
Kiedy rozpoczyna się obrót wałka najpierw 

uaktywnia się blokada elektryczna a potem 
mechaniczna. 

 

 W celu zablokowania wyłącznika operator musi 
obrócić pokrętło połączone z wałkiem blokady.  

W przypadku kiedy wyłącznik jest zamknięty, 

obrócenie wałka doprowadzi do ręcznego 
wyłączenia. Moment obrotowy nie może przekraczać 

5Nm.  
 

Maksymalny moment obrotowy przyłożony do wałka 

blokady w dowolnym kierunku nie może przekraczać 
20Nm. Nadmierny moment obrotowy może 

spowodować uszkodzenie zespołu łączeniowego. 
Aby tego uniknąć należy stosować ogranicznik 

momentu obrotowego. 

 

 
Usytuowanie wałka blokady ISM/TEL 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: Kiedy zespół łączeniowy ISM/TEL jest zamknięty, obrót wałka z pozycji „Odblokowany” do pozycji 

„Otwarty i zablokowany” spowoduje ręczne otwarcie wyłącznika. 
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Połączenia  Wykrywanie i usuwanie usterek 

Każdy typ zespołu sterowniczy CM jest wyposażony 

w wejścia typu „zestyk beznapięciowy”, 
przeznaczone do otwierania lub zamykania 

wyłącznika. Do każdego z nich może być 

podłączona równolegle dowolna ilość zestyków. 
Zabronione jest natomiast podawanie na to wejście 

napięcia zewnętrznego.  

Typowe schematy połączeń zespołów łączeniowych 

ISM/TEL i sterowniczych CM znajdują się  

w rozdziale poświeconym zespołom sterowniczym.  
 

Wałek blokady musi być w pozycji „Odblokowany” 

aby umożliwić działanie zespołu łączeniowego 

i uaktywnić sygnał gotowości do załączenia. 

W przypadku błędnego połączenia między 

zespołami ISM/TEL i CM lub pozostawienia wałka 

w pozycji „OTWARTY i ZABLOKOWANY”, dioda LED 

sygnalizująca uszkodzenie będzie pulsować. 

Pozostałe połączenia pomiędzy zespołami ISM/TEL 

i CM zależą od typu rozdzielnicy, w której zespoły 

pracują. 

 

 
Jeżeli pojawi się jakakolwiek nieprawidłowość  

w czasie testowania lub eksploatacji wyłącznika, 
usterkę można zidentyfikować i usunąć, postępując 

zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi  

w rozdziale opisującym zespoły sterownicze: 
„Usuwanie uszkodzeń zespołu CM_16  

i wyłącznika”. 
Jeżeli nie możemy zidentyfikować usterki, należy 

skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem 
lub przedstawicielem firmy TAVRIDA ELECTRIC. 
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Testy odbiorcze 

Obsługą wyłącznika powinien się zajmować oraz 
test  odbiorcze wykonywać tylko wykwalifikowany  

i przeszkolony personel. Testy odbiorcze i wszelkie 
zmiany w układzie przeprowadzane są na 

działającym obiekcie, dlatego muszą być 

zastosowane ogólne zasady bezpieczeństwa 
(zgodnie z międzynarodowymi standardami). Te 

wymagania dotyczą zarówno obwodów 
pierwotnych jak i obwodów wtórnych. Kiedy 

montaż i instalacja wykonana jest po raz pierwszy, 
zaleca się,  aby konstrukcja rozdzielnicy oraz jej 

wyposażenie były zaakceptowane przez firmę 

TAVRIDA ELECTRIC lub jej autoryzowanego 
przedstawiciela, aby mieć pewność, że wszystkie 

wymagania zostały spełnione. Zespół ISM musi być 
sprawdzany zawsze z zespołem sterowniczym CM. 

Indywidualne sprawdzenie zespołu ISM nie jest 

możliwe i może doprowadzić do jego uszkodzenia. 
Po zainstalowaniu zespołu łączeniowego 

i sterowniczego należy przeprowadzić procedurę 
sprawdzającą odpowiednią dla zastosowanej 

rozdzielnicy. 

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. 

2. Sprawdzenie poprawności działania wszystkich 

dostępnych wejść sterujących zespołu CM.  
W trakcie procesu produkcji i montaż połączeń 

sprawdzenie cewek napędu odbywa się 
napięciem o określonej polaryzacji.  

W przypadku podania, podczas testowania 

wyłącznika, napięcia o odwrotnej polaryzacji, 
pierwsza próba działania może okazać się 

nieudana. Nie oznacza to jednak niesprawności 
ISM/TEL. W trakcie kolejnej próby łączeniowej 

efekt ten znika (aż do następnej zmiany 
polaryzacji napięcia). W trakcie testów należy 

sprawdzić poprawność działania sygnalizacji. 

Rozkaz „Załącz” nie powinien być podawany, 
jeśli CM 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 pokrętła blokady elektrycznej 
i mechanicznej.  

6. Sprawdzenie wyłączania ręcznego. 
Przy zamkniętym wyłączniku należy przekręcić 

pokrętło (wałek) blokady o 90˚ w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 

Powinno nastąpić otwarcie wyłącznika.  

7. Sprawdzenie prawidłowości działania blokady 
mechanicznej i elektrycznej. Jeżeli wałek 

blokady znajduje się w pozycji „Otwarty  
i zablokowany”, próba załączenia wyłącznika 

powinna być nieskuteczna. Dioda LED 

„Malfunction” w zespole CM powinna 
sygnalizować błąd. 

Test wysokonapięciowy 

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 (poniżej 3m). 

 

Aby skoordynować impedancję pomiędzy 
zestawem testowym a zespołem łączeniowym, 

należy włączyć dodatkowy rezystor, jak 
przedstawiono na rysunku poniżej. 
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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. 

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 głównych 

Gdy rezystancja zestyków głównych 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: 
 

 

 
 

gdzie: 
Ia Ra - aktualne wartości prądu i rezystancji  

zestyków;  

Ir Rr – wartości znamionowe prądu i rezystancji. 
Jeśli rezystancja zestyków przekracza  dwukrotnie 

dopuszczalną wielkość, zespół ISM/TEL powinien 
zostać wymieniony. 

Test rezystancji izolacji 

W celu sprawdzenia rezystancji izolacji należy 
stosować metody standardowe.  

Wartość rezystancji nie powinna być niższa od 
podanej w danych technicznych dla zespołu 

łączeniowego. 

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. 

  W oparciu o wyniki testu i wygląd zewnętrzny 
  zespołu łączeniowego, użytkownik powinien 

zzdecydować o dopuszczeniu wyłącznika  do 
  eksploatacji.  
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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 
L B H 

Pudło nr 4 625 290 750 2,5 Wkładki z pianki 

 

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 ze-
społu łączeniowego (typ i numer seryjny zespołu, 

numer zamówienia) są podane na samoprzylep-

nych 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Wykaz oznaczeń konstrukcyjnych zespołów łączeniowych ISM/TEL i odpowiadające im rodzaje opakowań  

przedstawia tabela poniżej. 
 

Oznaczenie konstrukcyjne 
zespołu łączeniowego 

Pudło  nr 4 z tektury falistej 

Masa brutto,   kg   

111 51 

114 52 

116 53 
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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. 

 

 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.  
 

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

Etykiety informacyjne 

Opakowanie zespołu sterowniczego 
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SKŁADOWANIE i INNE 

Zespoły łączeniowe ISM/TEL i sterownicze CM 

powinny być  składowane w suchych pomieszcze-

niach zamkniętych. 

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 wilgot-

ność, mierzona w okresie 1  roku, nie powinna 

przekraczać 75% przy temperaturze 50 ºC. 

Uwaga!  Zespoły sterownicze CM zawierają 

kondensatory elektrolityczne i dlatego w warun-

kach składowania przez okres dłuższy niż 1 rok od 
daty produkcji, 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 punk-
tach 1 i 2. 

4. Podłączyć do zespołu CM napięcie zasilania  
i pozostawić zespół w tym stanie przez  

7 – 8 godzin. 

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

 

TRANSPORT 

Zespoły łączeniowe ISM/TEL i sterownicze CM 
mogą być transportowane w opakowaniach stan-

dardowych z użyciem dowolnych środków trans-

portu. 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 trans-
portu należy wyeliminować ryzyko upadku lub me-

chanicznego uszkodzenia ładunku. 
 

 

 
 

 
 

 

 
UTYLIZACJA 

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. 

 

GWARANCJA 

Spodziewany okres eksploatacji wyłącznika 
VCB/TEL wynosi 25 lat. 

Okres gwarancji na zespoły łączeniowe i sterowni-
cze wynosi 2 lata od daty sprzedaży lecz nie dłużej 

niż 3 lata od daty produkcji. 

W przypadku uszkodzenia się zespołu w  okresie 
gwarancji, jeśli pracował on w warunkach określo-

nych w niniejszej instrukcji obsługi, producent po-
krywa koszty związane z wymianą/naprawą  

i transportem uszkodzonego zespołu,. 
W żadnym przypadku Tavrida Electric nie ponosi 

odpowiedzialności za utracone zyski i straty po-

średnie użytkownika. 

 

DOSTAWA 

Dostawa wyłącznika VCB/TEL obejmuje: 

1. Zespół łączeniowy ISM/TEL wraz z: 

 protokołem z badań standardowych zespołu; 

 instrukcją obsługi wyłącznika. 

2. Zespół sterowniczy CM wraz z: 

 wkrętakiem do zacisków WAGO; 

 protokołem z badań standardowych zespołu. 
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ZAŁĄCZNIKI 

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. 1. Instalacja ograniczników SAI wewnątrz przedziału przyłączowego (za przekładnikiem prądowym) 

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

 

1. Zalecane jest instalowanie zespołu CM na płycie montażowej wewnątrz metalowej skrzynki  lub  

w przedziale zabezpieczeniowym rozdzielnicy. 

2. Instalowanie  CM/TEL 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 przeznacze-

niu 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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