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Sensory

Bezpotencjałowe sensory typu AS T-01 i AS T-02 służą do bezpiecznego bezpośredniego pomiaru temperatury na elementach 

typu: szyny lub szynoprzewody. Montuje się je poprzez dokręcenie do obiektu za pomocą nakrętki M10. Sensory powinny być 

montowane w miejscach narażonych na podwyższoną temperaturę, tzn.: w miejscach łączenia szyn. Przestrzenne usytuowanie 

sensora nie ma wpływu na pomiar. Zmierzone wartości są przesyłane za pomocą światłowodu POF 1/2,2 mm, dzięki czemu za-

pewniona jest pełna separacja galwaniczna między sensorem, a modułem pomiarowym. Sensory są wyposażone w baterię, któ-

rej czas pracy zależy od temperatury otoczenia w jakiej pracuje oraz w układ pomiaru napięcia baterii wewnętrznej. W przypadku 

spadku napięcia baterii poniżej progu ostrzegania, do modułu pomiarowego wysyłana jest informacja o konieczności wymiany 

sensora.

Typ sensora

Zakres pomiarowy

Błąd bezwzględny

Rozdzielczość

Temperatura pracy

Czas pracy w temperaturze do 30˚C

Czas pracy w temperaturze

Częstotliwość wysyłania pomiaru

Zasilanie

Sposób montażu

Medium transmisyjne

AS T - 01

-20˚C … +85˚C

±1 ˚C

0,5 ˚C

-20˚C ... +85˚C

10 lata

do 85˚C 3 lata

ok. 1 Hz

bateria wewnętrzna

na szynę poprzez dokręcenie 

nakrętką M10 +M3

POF 1/2,2 mm

AS T - 02

-20˚C … +100˚C

±1 ˚C

0,5 ˚C

-20˚C ... +100˚C

10 lata

do 100˚C 3 lata

ok. 1 Hz

bateria wewnętrzna

na szynę poprzez dokręcenie  

nakrętką M10 +M3

POF 1/2,2 mm 240
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Pirometryczne sensory AS T-03 i AS T-04 służą do bezpiecznego bezdotykowego jednopunktowego pomiaru temperatury elementów trudno-

dostępnych lub ruchomych z bezpiecznej odległości, np.: styków aparatów łączeniowych. Mocuje się je do obudowy rozdzielnicy i nakierowuje 

na obiekt, którego temperatura ma być mierzona. Zmierzone wartości są przesyłane za pomocą skrętki CAT4. Sensor AS T-03 posiada bardzo 

małe „Pole widzenia” (FOV ±5˚) dzięki czemu szczególnie nadaje się do pomiaru temperatury pojedynczych obiektów lub grupy obiektów  

z większej odległości. Natomiast sensor AS T-04 posiada dwukrotnie większe „Pole widzenia” dzięki czemu można go stosować do pomiaru 

temperatury dużych obiektów lub grupy obiektów z mniejszej odległości.

Typ sensora

Zakres pomiarowy

Błąd bezwzględny do 120˚C

Błąd bezwzględny do 350˚C

Rozdzielczość

Temperatura pracy

Pole widzenia (FOV - Field of View)

Częstotliwość wysyłania pomiaru

Sposób montażu

Medium transmisyjne

AS T - 03

-40˚C … +350˚C

±1 ˚C

±4 ˚C

0,02 ˚C

-40˚C ... +85˚C

±5˚

ok. 1 Hz

przez przykręcenie do obudowy

skrętka ekranowana CAT4

AS T - 04

-40˚C … +350˚C

±1 ˚C

±4 ˚C

0,02 ˚C

-40˚C ... +85˚C

±10˚

ok. 1 Hz

przez przykręcenie do obudowy

skrętka ekranowana CAT4
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Sensory

Sensor typu ASL-01 służy do pomiaru natężenia promieniowania słonecznego, a więc do określenia maksymalnej mocy możli-

wej do wygenerowania z ogniw PV. Sensor umożliwia określenie natężenia oświetlenia w bardzo szerokim zakresie, dla pasma 

widzialnego i dla pasma podczerwieni. Podobnie jak pyranometr może służyć do oceny skuteczności działania systemów 

fotowoltaicznych.

Typ sensora

Zakres pomiaru natężenia w paśmie IR (λp = 940 nm)

Zakres pomiaru natężenia w paśmie widzialnym + IR

Temperatura pracy  

Odporność na zewnętrzne warunki atmosferyczne             

Zakodowana bezpieczna cyfrowa transmisja danych

Sposób montażu 

Medium transmisyjne

Zasilanie 

Czas działania bez zasilania   

Częstotliwość wysyłania danych 

AS   L-01

0...450... 7000 lux

0...900... 14500 lux

-40..+85 ˚C

TAK

TAK  

przez dokręcenie

POF 1/2.2 mm

ogniwo PV+wewnętrzny akumulator

ok 7 dni

ok. 1Hz
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Sensor typu ASM-01 służy do wykrywania ingerencji osób trzecich w obiekty elektroenergetyczne. Czujnik może wykrywać ruch np 

podczas odkręcania śrub montażowych transformatorów montowanych na słupach i tym samym zabezpieczać system elektroenerge-

tyczny przed lokalnymi blackoutami. Dane z sensora wysyłane są bezpieczną cyfrową transmisją danych za pomocą światłowodu POF 

1/2.2 mm do modułu Dxx, a następnie za pośrednictwem sterownika głównego SEM do systemu SCADA. Sensor do działania wymaga 

jedynie światła słonecznego, które zasila wbudowany akumulator pozwalający na co najmniej 7 dni nieprzerwanej pracy w przypadku 

utraty możliwości zasilania z energii słońca.

Typ sensora

Zakres pomiaru przyspieszeń (detekcji ruchu) 

Informacja o braku zasilania z energii słonecznej

Czas reakcji na wykrycie ruchu  

Temperatura pracy              

Odporność na zewnętrzne warunki atmosferyczne

Zakodowana bezpieczna cyfrowa transmisja danych 

Sposób montażu      

Medium transmisyjne

Zasilanie

Czas działania bez zasilania 

Częstotliwość wysyłania danych 

AS  M - 01

±2..16 g

TAK

do 1 s

-40..+85 ˚C

TAK

TAK

przez dokręcenie do elementu chronionego

POF 1/2.2 mm

ogniwo PV+wewnętrzny akumulator

ok. 7 dni

ok. 1Hz
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Przetworniki prądowe standardowe CR i rozłączalne CRR  są stosowane do pomiarów i zabezpieczeń w sieciach elektroenergetycznych 

niskiego, średniego i wysokiego napięcia. Dzięki swoim bardzo dobrym parametrom elektrycznym, małej masie i niewielkim gabarytom 

znakomicie zastępują klasyczne przekładniki rdzeniowe. Przetworniki z serii CRR są rozłączne, dzięki czemu umożliwiają łatwą instalację, 

zwłaszcza na już zamontowanych kablach lub izolatorach. 

Przetworniki opracowane w ITR, wykonywane w technologii PCB (ang. Printed Circuit Board ) charakteryzują się stałym i powtarzalnym 

współczynnikiem przetwarzania (czułością) w szerokim zakresie mierzonych prądów. Idealna liniowość oraz szerokie, sięgające dziesiąt-

ków kiloherców pasmo predystynują przetworniki CR i CRR do urządzeń najwyższej klasy, o najlepszych parametrach i dokładności.

 Z uwagi na duży zakres pomiarowy, wysoką dokładność oraz szerokie pasmo pomiarowe, przetworniki CR i CRR są stosowane również  

w urządzeniach do analizy jakości energii elektrycznej.

Przetworniki prądowe

Zalety
• doskonała liniowość – 15 mA do 200 kA

• szerokie pasmo pomiarowe – do 20 kHz

• brak przepięć przy rozwarciu obwodu wtórnego

• odporność na uszkodzenia przy dużych przeciążeniach

• bezinwazyjna metoda pomiaru

• szeroki zakres temperatur pracy

Charakterystyka zależności współczynnika 

przetwarzania S (czułości) od częstotliwości f prądu

Przetworniki prądowe CR i CRR z oznacze-

niem – T na końcu nazwy, są termokom-

pensowane, co powoduje zrównoważenie 

naturalnych zmian rezystancji  uzwojenia 

z miedzi w funkcji  temperatury.
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Warunki środowiskowe
  temperatura pracy  -40°C…+85°C

  temperatura przechowywania  -55°C…+90°C

     wilgotność powietrza  brak kondensacji pary wodnej i osadzania się  szronu

  klasa izolacji po zainstalowaniu   1

     kategoria instalacji  III  

  klasa środowiska przemysłowego  B

     stopień  zanieczyszczenia 2

Obwód wejściowy / wyjściowy
  napięcie maksymalne ciągłe na zaciskach urządzenia  ~24 V

  napięcie maksymalne chwilowe na zaciskach urządzenia  ~150 V

     napięcie maksymalne niepowtarzalne na zaciskach urządzeniaa  250 V

  napięcie probiercze wytrzymałości elektrycznej   ~2 kV

     częstotliwość znamionowa  50 / 60 Hz

  częstotliwości pracy 1Hz … 20 kHz

     klasa dokładności (3 wersje) 0,5; 0,2; 0,1

Charakterystyka zależności współczynnika 

przetwarzania S (czułości) od częstotliwości f prądu

Charakterystyka zależności napięcia wyjściowego U od prądu I
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Przetworniki prądowe

Oznaczenie
Średnica 

wew.

[mm]

S

[mV/A]

Zakres 

pomiarowy

min...maks.

ID

[ kA ]

<1h

Ith

[ kA ]

≤1 s

Rc

[ Ω ]
Ro

[ kΩ ]

50 Hz 60 Hz -40°C 25°C 85°C

54 0,52 0,62 0.2 A … 300 kA 48 300 330 440 540 ≥ 30

54 0,52 0,62 0.2 A … 300 kA 48 300 540 550 570 ≥ 30

54 1,05 1,26 0.1 A … 150 kA 24 150 660 880 1080 ≥ 30

54 1,05 1,26 0.1 A … 150 kA 24 150 1075 1100 1140 ≥ 30

54 2,10 2,52 50 mA … 75 kA 12 75 1320 1760 2200 ≥ 40

54 2,10 2,52 50 mA … 75 kA 12 75 2190 2240 2280 ≥ 40

52 3,18 3,82 30 mA … 50 kA 8 50 1475 1970 2350 ≥ 40

52 3,18 3,82 30 mA … 50 kA 8 50 2425 2450 2540 ≥ 40

52 5.16 6.19 20 mA … 30 kA 5 30 2390 3200 3950 ≥ 40

52 5.16 6.19 20 mA … 30 kA 5 30 3940 4130 4200 ≥ 40

52 6.34 7,60 15 mA … 25 kA 4 25 2950 3950 4850 ≥ 40

52 6.34 7,60 15 mA … 25 kA 4 25 4870 4990 5120 ≥ 40

25 1.08 1.30 0.1 A … 150 kA 24 150 390 525 650 ≥ 30

25 1.08 1.30 0.1 A … 150 kA 24 150 705 690 680 ≥ 30

25 2.16 2.50 50 mA … 75 kA 12 75 785 1050 1295 ≥ 30

25 2.16 2.50 50 mA … 75 kA 12 75 1325 1360 1370 ≥ 30

78 1.04 1.25 0.1 A … 150 kA 24 150 865 1155 1480 ≥ 30

78 1.04 1.25 0.1 A … 150 kA 24 150 1460 1480 1500 ≥ 30

78 2.08 2.50 50 mA … 75 kA 12 75 1730 2310 2850 ≥ 40

78 2.08 2.50 50 mA … 75 kA 12 75 2885 2980 3200 ≥ 40

120 1.15 1.38 0.1 A … 150 kA 24 150 1400 1870 2300 ≥ 40

120 1.15 1.38 0.1 A … 150 kA 24 150 2280 2350 2415 ≥ 40

Przetworniki rozłączalne
 52 1,05 1,26 0.1 A … 150 kA 24 150 660 880 1080 ≥ 30

52 1,05 1,26 0.1 A … 150 kA 24 150 1075 1100 1140 ≥ 30

52 3,82 3,82 30 mA … 50 kA 8 50 1475 1970 2350 ≥ 30

52 3,18 3,82 30 mA … 50 kA 8 50 2425 2450 2540 ≥ 30

 

• S - współczynnik przetwarzania (czułość) dla sieci 50Hz i 60 Hz
• Zakres pomiarowy – w podanym zakresie klasa  

dokładności przetwornika wynosi  ≤0,5%

• ID - maksymalny prąd trwały <1h
• Ith  - maksymalny prąd  chwilowy (≤1 s)
• Rc – rezystancja własna przetwornika
• Ro  – zalecana rezystancja obciążenia
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Oznaczenie
Średnica 

wew.

[mm]

S

[mV/A]

Zakres 

pomiarowy

min...maks.

ID

[ kA ]

<1h

Ith

[ kA ]

≤1 s

Rc

[ Ω ]
Ro

[ kΩ ]

50 Hz 60 Hz -40°C 25°C 85°C

54 0,52 0,62 0.2 A … 300 kA 48 300 330 440 540 ≥ 30

54 0,52 0,62 0.2 A … 300 kA 48 300 540 550 570 ≥ 30

54 1,05 1,26 0.1 A … 150 kA 24 150 660 880 1080 ≥ 30

54 1,05 1,26 0.1 A … 150 kA 24 150 1075 1100 1140 ≥ 30

54 2,10 2,52 50 mA … 75 kA 12 75 1320 1760 2200 ≥ 40

54 2,10 2,52 50 mA … 75 kA 12 75 2190 2240 2280 ≥ 40

52 3,18 3,82 30 mA … 50 kA 8 50 1475 1970 2350 ≥ 40

52 3,18 3,82 30 mA … 50 kA 8 50 2425 2450 2540 ≥ 40

52 5.16 6.19 20 mA … 30 kA 5 30 2390 3200 3950 ≥ 40

52 5.16 6.19 20 mA … 30 kA 5 30 3940 4130 4200 ≥ 40

52 6.34 7,60 15 mA … 25 kA 4 25 2950 3950 4850 ≥ 40

52 6.34 7,60 15 mA … 25 kA 4 25 4870 4990 5120 ≥ 40

25 1.08 1.30 0.1 A … 150 kA 24 150 390 525 650 ≥ 30

25 1.08 1.30 0.1 A … 150 kA 24 150 705 690 680 ≥ 30

25 2.16 2.50 50 mA … 75 kA 12 75 785 1050 1295 ≥ 30

25 2.16 2.50 50 mA … 75 kA 12 75 1325 1360 1370 ≥ 30

78 1.04 1.25 0.1 A … 150 kA 24 150 865 1155 1480 ≥ 30

78 1.04 1.25 0.1 A … 150 kA 24 150 1460 1480 1500 ≥ 30

78 2.08 2.50 50 mA … 75 kA 12 75 1730 2310 2850 ≥ 40

78 2.08 2.50 50 mA … 75 kA 12 75 2885 2980 3200 ≥ 40

120 1.15 1.38 0.1 A … 150 kA 24 150 1400 1870 2300 ≥ 40

120 1.15 1.38 0.1 A … 150 kA 24 150 2280 2350 2415 ≥ 40

Przetworniki rozłączalne
 52 1,05 1,26 0.1 A … 150 kA 24 150 660 880 1080 ≥ 30

52 1,05 1,26 0.1 A … 150 kA 24 150 1075 1100 1140 ≥ 30

52 3,82 3,82 30 mA … 50 kA 8 50 1475 1970 2350 ≥ 30

52 3,18 3,82 30 mA … 50 kA 8 50 2425 2450 2540 ≥ 30

 

Przetworniki napięciowe

Nowa generacja rezystancyjnych przetworników napięciowych UR 24 

jest tańszą alternatywą dla klasycznych przekładników, zarówno dla nowo 

powstałych jak i modernizowanych obiektów.  Jako pierwsze w pełni polskie 

opracowanie stanowi atrakcyjną ofertę względem tego typu produktów 

dostępnych na rynku. Ich głównym zastosowaniem jest automatyzacja i 

opomiarowanie sieci średniego napięcia. Dane pomiarowe dostarczane przez 

przetworniki mogą służyć m.in. do poprawy współczynników SAIDI, SAIFI 

i MAIFI w sieciach dystrybucyjnych. 

Przetwonik UR 24 umożliwia pomiar napięcia w sieciach do 24 kV. 

Napięcie wyjściowe jest  proporcjonalne do wejściowego z dokładnością nie 

gorszą niż 0.5%. Nominalne napięcie wtórne wynosi 3,25/√3 V lub 2/√3 V.

Przetwonik UR 24  współpracuje z układem pomiarowym o rezystancji wej-

ściowej 200 kΩ 1%i  o napięciu wejściowym 5 Vpp. 

Przetwornik jest zgodny z normą PN-EN 60044-7.

Przeznaczony jest do stosowania w systemach wyposażonych w głowice  

konektorowe, „Interface C 630A”, zgodne z normami IEC 50180 i IEC 50181.
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Panele HMI

Panele typu PAN1, PAN3,  PAN7  przeznaczone są do tworzenia wizualizacji HMI stanu pracy urządzeń lub systemów takich jak: sterowniki modu-

łowe SEM, sterowniki polowe typu MUPASZ/MIZAS, systemów GIT, CFI, PES, PVE, SSC. Uniwersalność rozwiązania pozwala na łączenie dowolnej 

liczby oraz typów paneli. Łączność z panelami odbywa się przy wykorzystaniu łącz komunikacyjnych typu: Ethernet, RS422/488 oraz WiFi.  Do 

rozwiązań, gdzie występują ograniczenia wymiarów i masy dedykowany jest panel typu PAN1 lub PAN3 charakteryzujący się kompaktową  

i zwartą budową.  Do rozwiązań, gdzie kluczowym aspektem jest uniwersalność i skalowalność oraz możliwość przyszłej rozbudowy dedykowa-

ny jest panel typu PAN7. Może być wyposażony w 4 moduły rozszerzeń. Pełni jednocześnie funkcje: 

• koncentratora danych z wielu urządzeń oraz sieci,

• koordynatora liczników energii,

• panelu operatorskiego HMI,

• sterownika programowalnego PLC.

PAN1 PAN3 PAN7

Diody sygnalizacyjne a a a

Przyciski a a a

Wyświetlacz a a

PLC a

Karty rozszerzeń a

Ethernet/GSM a

Serwer http a

ePaszport a
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Moduł rozszerzeń

1

Moduł rozszerzeń

2

Moduł rozszerzeń

3

Moduł rozszerzeń

4

RS-485 a a a a

RS-422 a a a a

RS-232 a a a a

CAN-BUS/PPM2 a a

Modem GSM a a

Ethernet 100 MBit a a a a

USB a a a a

BI3 – wejścia binarne a a a a

FI3 – wejścia bezpotencjałowe a a a a 

BO3 – wyjścia binarne a a a a

AI3 – wejścia 4-20mA a a a a

AI3 – wejścia 0-10V a a a a

AO3 – wyjścia 4-20mA a a a a

AO3 – wyjścia 0-10V a a a a

AI3 – wejścia PT-100 a a a a

AI3 – wejścia NTC/PTC a a a a

DI1 – wejście czujnika wibracji, 

temperatury, nasłonecznienia
a a a a
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Urządzenia SN 2 / SN 3 przeznaczone są do ciągłej sygnalizacji napięcia na szynach rozdzielni. Obecność napięcia sygna-

lizowana jest oddzielnie dla każdej monitorowanej fazy w postaci wyświetlania symbolu       . Sygnalizator wykonany jest 

zgodnie z systemem LRM i wymaganiami normy IEC / PN-EN 61243-5. Połączenie sygnalizatora napięcia z szynami  

prądowymi odbywa się za pomocą izolatorów reaktancyjnych.

Sygnalizatory napięcia i zgodności faz

Sygnalizatory napięcia SN 2 i SN 3 wyposażone są w przycisk TEST służący do uruchomienia mechanizmu Kontroli Działania Urzą-

dzenia (DOC).  Wersja SN 3 została wyposażona dodatkowo w dwa wyjścia przekaźnikowe i diody LED sygnalizujące obecność lub 

brak napięcia na szynach rozdzielni. Pozwala to na budowę lokalnych blokad i dźwiękowych sygnalizatorów powrotu napięcia.

Właściwości
• system LRM zgodny z normą IEC / PN-EN 61243-5

• nie wymaga zewnętrznego zasilania

• wyświetlacz LCD

• współpraca z różnymi typami izolatorów reaktancyjnych

• przycisk TEST – do kontroli działania urządzenia 

• prosty montaż na drzwiach rozdzielnicy

• małe gabaryty

 

Obwody wejściowe
     pojemność wejściowa          600pF + pojemność dopasowująca       

  złącza od strony panelu                               system LRM 

  złącza od tyłu                                    WAGO 254-454

  WAGO 734-138 (tylko dla SN 3)

Środowisko
  temperatura pracy                             -25°C...+70°C

  temperatura przechowywania           -35°C...+85°C 

Stopień ochrony
  od strony płyty czołowej  IP54

  od strony złącz                         IP30

Zasilanie (tylko dla SN 3)         DC 24 V
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Sygnalizacja LCD Sygnalizacja LED Wyjścia dwustanowe Napięcie na fazie

L1 L2 L3
brak napię-

cia

obecność 

napięcia

brak 

napięcia

obecność 

napięcia
L1 L2 L3

●

● ●

● ●

● ●

● ● ●

● ● ● ●

TEST
**) **) **) **)

uruchomiony mechanizm 

DOC

Opis/główna funkcja SN 2 SN 3

Mechanizm Kontroli Działania Urządzenia DOC ● ●

Sygnalizacja diodowa: obecność /brak napięcia na szynach *) ●

Wyjścia dwustanowe: obecność /brak napięcia na szynach *) 2

Sygnalizator zgodności faz typu SPC (specific phase comparator) przeznaczony jest do sprawdzenia zgodność przyjętych oznaczeń faz 

na złączach LRM ( w urządzeniach SN ) w poszczególnych polach rozdzielni. Brak zgodności sygnalizowany jest w postaci wyświetlone-

go symbolu     na wyświetlaczu LCD. Wykonanie Sygnalizatora zgodności Faz jest zgodne z wymaganiami systemu LRM normy  

IEC/PN-EN 61243-5.

Środowisko
  temperatura pracy                             -25°C...+55°C

  temperatura przechowywania           -35°C...+85°C 

Stopień ochrony
 od strony płyty czołowej  IP54

Właściwości
• system LRM zgodny z normą IEC / PN-EN 61243-5

• nie wymaga zewnętrznego zasilania

• wyświetlacz LCD

• małe gabaryty

Obwody wejściowe
     minimalne napięcie pobudzenia sygnalizacji na LCD   4.5 V rms     

     maksymalne napięcie  20 V rms    

     pojemność wejściowa             600pF  

  złącza                               system LRM 

*) Do działania 

wymagane jest 

podłączenie napięcie 

zasilania DC 24 V

**) Stan przed 

uruchomieniem 

mechanizmu DOC
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Zasilacze

UPS 24-x buforowe zasilacze 24 V DC umożliwiają  podtrzymanie pracy sterownika modułowego Smart Grid wraz z modułami do-

datkowymi oraz napędami łączników.  Dzięki komunikacji z modułem sterownika głównego możliwe jest: zdalne wyłączenie napięcia 

24 V DC, sygnalizacja braku napięcia zasilania 230 V AC i sygnalizacja niskiego stanu naładowania  akumulatora. Dodatkowo możliwe 

jest zdalne kontrolowanie  temperatury pracy układu poprzez sterowanie układem ogrzewania i chłodzenia szafki. 

PS 24-x  zewnętrzne zasilacze 24 V DC do modułowego sterownika SEM, charakteryzujące się szerokim zakresem napięć wejścio-

wych oraz temperatury otoczenia.

Typ modułu

Moc wyjściowa

Zasilanie

Sprawność

Komunikacja

Wyjścia cyfrowe

Wejścia cyfrowe

Pomiar temperatury

UPS 24-2

300 W

85...264 V  AC

90%

RS 485 (MODBUS)

4

1

1

PS 24-1

0,84 W

38...260 V  AC

80%

brak

brak

brak

brak
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Przełącznik zasilań 24 V DC dla systemu SEM, przekierowuje na wyjście Out zasilanie, pochodzące z wejścia In1, lub In2. Napięcie 

na wyjściu OUT pochodzi z wejścia In2 w przypadku gdy brak jest napięcia na wejściu In1. W przypadku gdy obecne są napięcia na 

obydwu wejściach lub tylko na wejściu In1, zasilanie OUT pochodzi z wejścia In1. Ważną cechą urządzenia jest zachowanie separacji 

galwanicznej pomiędzy obwodami zasilań.

Napięcie znamionowe      DC 24 V

Znamionowy prąd obciążenia toru głównego In1-Out 16 A/DC 24 V 

30 A/DC 24 V (przez 1 minutę)

Znamionowy prąd obciążenia toru rezerwowego In2-Out 0,3 A/DC 24 V 

Znamionowy prąd wyjścia potwierdzającego In1_Ok 0,02 A/DC 24 V

Temperatura  pracy   -25˚C … +55˚C

Stopień ochrony       IP 40

Przełącznik zasilań
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Próżniowe komory gaszeniowe

Wysoka wytrzymałość dielektryczna próżni powoduje, że jest ona najlepszym ośrodkiem do łączenia obwodów przemiennego 

prądu elektrycznego a łączniki z próżniowymi komorami gaszeniowymi wypierają aparaty łączeniowe małoolejowe, magneto-

wydmuchowe i skutecznie rywalizują z łącznikami wypełnionymi sześciofluorkiem siarki. Dzięki izolacji łuku elektrycznego od oto-

czenia próżniowe komory gaszeniowe najlepiej nadają się do pracy w środowiskach zagrożonym wybuchem, takich jak górnictwo 

podziemne czy przemysł chemiczny.

Komory stycznikowe 

Przeznaczone są do stosowania w stycznikach niskiego i średniego napięcia prądu przemiennego w przemyśle wydobywczym, 

chemicznym, hutniczym i energetyce. Charakteryzują się małymi wymiarami, dużą niezawodnością pracy, izolacją łuku od otocze-

nia, cichym działaniem, dowolną pozycją pracy, odpornością na drgania i wstrząsy oraz nie wymagają konserwacji.

Dane techniczne Jednostka MVK160 MVK250 MVK400 MVK 630 HVK250 HVK400

Częstotliwość znamionowa Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

Napięcie znamionowe łączeniowe kV 1,2 1,2 1,2 1,2 6 6

Napięcie znamionowe izolacji kV 1,5 1,5 1,5 1,5 7,2 7,2

Prąd znamionowy łączeniowy w kat. AC-4 A 160 250 400 630 250 400

Prąd przeciążeniowy wytrzymywany 10s kA 1,2 1,8 3,1 5 4 -

Prąd krótkotrwały wytrzymywany 1s kA 5,1 5,1 5,1 7,6 7 8,2

Prąd szczytowy kA 10 19 28 33 16 27

Prąd wyłączalny zwarciowy kA 4,7 5,2 5,8 7,6 - -

Prąd załączalny zwarciowy kA - - - - 18 20

Częstość łączeń w kat. AC-4 cykle/godz. 600 600 600 300 300 300

Skok roboczy mm 2 2 2 3 4 4

Trwałość mechaniczna cykle 5x106 5x106 5x106 5x106 3x106 3x106
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Komory wyłącznikowe

Przeznaczone są do stosowania w wyłącznikach niskiego napięcia prądu przemiennego w w celu zabezpieczenia przeciwzwar-

ciowego stacji transformatorowych, rozdzielni w górnictwie, hutnictwie, energetyce. Charakteryzują się małymi wymiarami, dużą 

niezawodnością pracy, izolacją łuku od otoczenia, cichym działaniem, dowolną pozycją pracy, odpornością na drgania i wstrząsy 

oraz nie wymagają konserwacji.

Komory rozłącznikowe

Komory próżniowe zamontowane w trójbiegunowych rozłącznikach  

przeznaczone są łączenia torów prądowych napowietrznych sieci elektroenerge-

tycznych średniego napięcia.

Dane techniczne Jednostka VKW630C VKW1250

Częstotliwość znamionowa Hz 50 50

Napięcie znamionowe łączeniowe kV 1,2 1,2

Napięcie znamionowe izolacji kV 1,5 1,5

Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane 1,2/50ms kV 15 15

Prąd znamionowy kA 0,63 1,25

Prąd znamionowy wyłączalny eksploatacyjny kA 18,5 25

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy graniczny/min. liczba cykli O-t-CO kA/cykle 25/30 33/4

Prąd znamionowy załączalny zwarciowy kA 53 53

Skok roboczy styku ruchomego mm 3 3

Dane techniczne Jednostka HVKR24/400

Częstotliwość znamionowa Hz 50

Napięcie znamionowe kV 24

Napięcie znamionowe  wytrzymywane udarowe kV 125

Znamionowy prąd ciągły A 400

Prąd znamionowy 1s wytrzymywany kA 16

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany kA 40

Prąd znamionowy załączalny zwarciowy kA 16

Prąd wyłączalny w obwodzie o małej  indukcyjności A 400

Trwałość mechaniczna cykle 2000

Kontakt: 
dariusz.kapelski@itr.org.pl
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Innowacyjne rozwiązanie dedykowane do wspierania systemów Zarządzania Majątkiem Sieciowym, dostosowane do indywidualnych 

potrzeb i wymagań aplikacji użytkownika. Zarchiwizowane informacje: dokumentacja techniczna i serwisowa, raporty z badań i przeglą-

dów oraz notatki użytkowników stanowią kompleksowe źródło danych dla potrzeb działania służb zarządzania majątkiem sieciowym, 

utrzymania ruchu oraz serwisu.  Zapisane dane podzielone na grupy:

ePassport

Identyfikacja – zbiór parametrów pozwalających jednoznacznie zidentyfikować urządzenie lub grupę urządzeń: nazwa, typ, 

model, numer seryjny, data produkcji, miejsce produkcji.  

Lokalizacja – zbiór informacji służących do jednoznacznej lokalizacji urządzenia: 

•  wskazanie miejsca instalacji urządzenia - schematy elektryczne i konstrukcyjne,  plany budowlane,

•  współrzędne geograficzne , 

•  adres,

•  mapa dojazdu do miejsca instalacji. 

Dokumentacja – zbiór dokumentów dotyczących urządzenia dostarczony przez producenta, dostawcę, serwis, użytkownika 

końcowego: instrukcja użytkowania, karta katalogowa, deklaracja zgodności, certyfikaty, dopuszczenia, raporty z badań i testów, 

filmy instruktarzowe .

 

Historia eksploatacji – zbiór wpisów, notatek użytkowników i dokumentów opatrzonych stemplem czasowym poczynając od 

daty wyprodukowania urządzenia, a kończąc na wycofaniu go z eksploatacji. 
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Zalety:

 a Integracja z systemem Zarządzania Majątkiem Sieciowym lub SCADA lub dowolnym oprogramowaniem oraz urządzeniem inteligent-

nym poprzez specjalizowany driver komunikacyjny,

 a Wykorzystanie infrastruktury komunikacyjnej (np.: systemu SCADA) do odczytu i zapisu nowych informacji oraz aktualizacji istnieją 

cych danych.

 a Szybkie i bezbłędne (ograniczenie do minimum czynnika ludzkiego) wprowadzenie informacji o nowym urządzeniu/-ach do systemu 

Zarządzania Majątkiem Sieciowym. 

 a Rejestracja zleceń na wykonanie prac dotyczących urządzenia lub grupy urządzeń oraz zapisy potwierdzające ich wykonanie – auto-

matyczna aktualizacja informacji o wykonanych pracach.

 a Komplet dokumentacji dotyczącej urządzeniu lub grupy urządzeń na miejscu ich instalacji. Obsługa przez jeden e-Paszport dowolnej 

liczby urządzeń.

Dostępny w 2 klasach, na które składają się 2 kategorie:  

◊ Pojedyncza – rozwiązanie dedykowane dla jednego urządzenia, np.:  silnika, słupa, kabla.

◊ Grupowa – rozwiązanie dedykowane do obsługi grupy urządzeń, np.: rozdzielnicy i znajdujących się w niej łączników, prze-

kładników, sterowników.

◊ Autonomiczna – rozwiązanie samodzielne, instalowane na obiekcie lub w/przy urządzeniach nieinteligentnych, np.: silnik, 

słup,  kabel.

◊ Wbudowana -  rozwiązanie zintegrowane z inteligentnym urządzeniem elektronicznym (IED - Intelligent Electronic Device), 

np.: sterownikiem polowym, falownikiem, switch-em ethernetowym.
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Notatki
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Instytut Tele- i Radiotechniczny
03-450 Warszawa
ul. Ratuszowa 11
tel.:            + 48 22 590 73 91
email:        energetyka@itr.org.pl
www:        energetyka.itr.org.pl

Informacje umieszczone w katalogu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

Kierownik Centrum Teleinformatyki i Elektroniki 

mgr inż. Paweł Wlazło 

+ 48 601 634 932

Kierownik Zakładu Systemów Teleinformatycznych  

SMART GRID  dr inż. Aleksander Lisowiec

+ 48 607 666 707

Kierownik Zakładu Komercjalizacji i Wdrożeń

mgr inż. Maciej Rup

+ 48 669 799 797

Kierownik Działu Promocji

inż. Tomasz Głuszak

+ 48 609 030 798

Starszy Specjalista Działu Promocji

mgr Piotr Nowakowski

+ 48 661 255 855

Kierownik Zakładu Aplikacji Sprzętowych

mgr inż. Andrzej Jaworski

+ 48 607 079 811


