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1. OSTRZEŻENIA

Aparat  powinien  być  zasilany  z  sieci  230VAC  ze

sprawnym uziemieniem (kołkiem ochronnym).

Nie wolno stawiać aparatu w wodzie lub śniegu.

Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych.

EMEX  3U-SCO  powinien  być  obsługiwany  przez  personel
przeszkolony  w  zakresie  BHP  odnośnie  pracy  z  urządzeniami
elektrycznymi.
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2. PRZEZNACZENIE I BUDOWA APARATU  

Aparat EMEX 3U-SCO przeznaczony jest do sprawdzania pola pomiarowego,

zabezpieczeń  SCO,  oraz  innych  przekaźników  nad  i  podnapięciowych  prądu

przemiennego. Na rysunku 1 pokazano schemat blokowy aparatu.

EMEX  3U-SCO  wytwarza  nastawiane  napięcie  trójfazowe  o  wartości  w

przedziale  0 do 70V wartości skutecznej, przy maksymalnym prądzie obciążenia do

50mA na fazę.  Napięcia  wyjściowe mogą być  nastawiane  symetrycznie  (gwiazda

napięć)  lub  można  je  nastawiać  niezależnie  na  różne  wartości  na  każdej  linii

wyjściowej.  Wartości  napięć  fazowych mierzone są  w aparacie  i  wskazywane na

wbudowanym  wyświetlaczu  ciekłokrystalicznym.  Dodatkowo  z  napięć  fazowych

fazy  L1  i  fazy  L3  wyliczane  jest  napięcie  międzyprzewodowe  U13   i  również

wskazywane jest ono na wyświetlaczu.

Obwód wyjściowy aparatu wyposażone jest w wyłącznik obsługiwany przez

operatora,  odłączający  napięcie  od  gniazda  wyjściowego.  Dodatkowo  obwód  ten

wyposażony  jest  w  układ  zabezpieczenia  przeciążeniowego  wraz  z  sygnalizacją

optyczną i akustyczną.

Częstotliwość napięcia napięcia wyjściowego nastawiana może być w zakresie

45Hz do 52Hz.  

UWAGA!

W  trybie  „SYNCHRO”  częstotliwość  napięcia  wyjściowego  jest  taka  jaka

panuje w danej chwili w sieci energetycznej zasilającej aparat.
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4

Rysunek 1Schemat blokowy aparatu EMEX 3U-SCO 
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Rysunek 2Płyta czołowa aparatu EMEX 3U-SCO
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Na płycie czołowej znajdują się następujące elementy:

Przyłącze zasilania 1

Wyłącznik sieciowy 2

Przyciski sterowania 3 i 4

Pokrętła nastawników częstotliwości 5 i 6

Pokrętła nastawników napięcia 13

Przełącznik konfiguracyjny napięć 7

Przełącznik praca automatyczna/ praca ręczna/synchro 8

Gniazdo wejściowe sterowania pomiarem czasu 9

Gniazdo wyjściowe 10

Wyłącznik napięcia wyjściowego 11. 

Wyświetlacz 12 pokazany osobno na rysunku 3.

EMEX  3U-SCO  powinien  być  obsługiwany  przez  personel
przeszkolony  w  zakresie  BHP  odnośnie  pracy  z  urządzeniami
elektrycznymi.
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Rysunek 3. Wyświetlacz aparatu EMEX 3U-SCO



EMEX 3U-SCO  INSTRUKCJA OBSŁUGI 

Na wyświetlaczu wskazywane są następujące wielkości:

Wartości napięć fazowych U1; U2; U3

Wyliczone napięcie między fazami L1 i L3  U13

Czas rozruchu przekaźnika tr

Bieżąca częstotliwość wyjściowa f

Zapamiętana częstotliwość pobudzenia zabezpieczenia SCO fr

Wskaźnik  praca  automatyczna  AUTO,  praca  ręczna  MAN  lub  SYNCHRO

(częstotliwość  wyjściowa  równa  częstotliwości  panującej  w danej  chwili  w  sieci

zasilającej).

3. WYBÓR POZYCJI ROBOCZEJ I PRZYŁĄCZENIE DO SIECI  

ZASILAJĄCEJ

Aparat  może pracować w dowolnej  pozycji  takiej  aby nie  były  zasłanianie

otwory  wentylacyjne.  Do  pracy  w  laboratorium  zaleca  się  pozycję  pokazana  na

rysunku 4,  zaś do pracy w „terenie” taką jak pokazano na rysunku 5.

Aparat  przyłączyć  należy  do  sieci  zasilającej  230VAC  zakończonej

standardowym gniazdem sieciowym, wyposażonym w kołek ochronny. Aparat może

być  zasilany przy  pomocy  dodatkowego  przedłużacza  zaopatrzonego  w  sprawny

przewód i kołek ochronny.
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Rysunek 5 Pozycja robocza w „terenie”

Rysunek 4 Pozycja robocza w
laboratorium
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4. PRZYŁĄCZENIE DO BADANEGO ZABEZPIECZENIA  

Kabel  wyjściowy aparatu  z  jednej  strony  zakończony  jest  pięciobolcową

wtyczką którą włożyć należy do gniazda wyjściowego aparatu rys 6,

a  z  drugiej  strony  zakończony  jest  skrzynką  rozdzielczą  z  gniazdami

bananowymi do których należy włożyć kabelki adaptacyjne rys 7.

Drugie  końce  kabelków  adaptacyjnych  należy  odpowiednio  połączyć  z  badanym

obiektem.

Do gniazda na płycie czołowej aparatu oznaczonym „STYK” należy włożyć

wtyczkę kabla sterującego, a drugie końce tego kabla należy połączyć z badanym

obiektem z uwzględnieniem poniższych uwag.

Do badanego przekaźnika wtyki powinny być dołączane równolegle do styku
przekaźnika rys 9, a nie równolegle do cewki przekaźnika rys 10.

Styki badanego przekaźnika mogą być w stanie beznapięciowym, jak również
może na nich panować napięcie do 250V DC rys 8 i 9.

Do badanego przekaźnika  wtyki  powinny  być  dołączane  tak  aby czerwony
wtyk dołączony był do dodatniego bieguna zasilania, a żółty do bieguna ujemnego.

Styki  badanego  przekaźnika  mogą  być  w  stanie  początkowym  zwarte
(normalnie zwarte) lub rozwarte (normalnie otwarte).

EMEX 3U-SCO sprawdza stan styku przed rozpoczęciem pomiaru i przyjmuje ten
stan jako początkowy. (Reaguje na zmianę stanu styku.)
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Rysunek 7 Widok skrzynki rozdzielczej
Rysunek 6 Przyłącze sieciowe aparatu
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Rysunek 9 Podłączenie do styków przekaźnika na których występuje napięcie sterownicze

Rysunek 8 Styk beznapięciowy
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Odwrotne  połączenie  nie  spowoduje  uszkodzenia  aparatu,  jedynie
uniemożliwi jego prawidłowe działanie. Rys10.

UWAGA !
Na bolcach wtyków kabli sterujących występuje napięcie stałe
z obwodu badanego przekaźnika.
Zachować szczególną ostrożność !

5. AUTOMATYCZNY POMIAR CZĘSTOTLIWOŚCI

POBUDZENIA ZABEZPIECZENIA SCO.

1. Uruchomić aparat i przyłączyć do badanego zabezpieczenia tak jak opisano

to poprzednio.(pk. 3 i 4)

2. Przełącznik konfiguracyjna napięć ustawić w pozycję G1 rys 11, przełącznik

AUTO/MAN ustawić w pozycję  AUTO i  pokrętłem oznaczonym jako G1

nastawić napięcie wyjściowe na wartość nominalną (57,7 V) 

3. Nacisnąć  klawisz  w polu  oznaczonym  „f1:G1”  rys.12  i  gdy  zaświeci  się

dioda  pokrętłem  nastawić  częstotliwość  początkową  od  której  będzie  ona

automatycznie malała. (Gdy sprawdzamy pierwszy stopień SCO najlepiej jest

ustawić na początek ok. 50Hz.)

10

Rysunek 10 Nieprawidłowe podłączenie przewodu sterującego pomiarem czasu
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4. Nacisnąć klawisz w polu oznaczonym jako „f2 G2/Ln” rys 13.

Nastąpi  wtedy  wyzerowanie  czasomierza  (napis  „  CLR”  w  polu

„tr”wyświetlacza),  a  następnie  częstotliwość  napięcia  wyjściowego  będzie

się  zmniejszać  w  tempie  ok.  0,04Hz/s,  gdy  nastąpi  pobudzenie

zabezpieczenia  SCO,  wtedy  częstotliwość  przy  której  to  nastąpiło

wyświetlona  zostanie  w  polu  „fr”  wyświetlacza  rys.14,  jednocześnie

częstotliwość  napięcia  wyjściowego  powróci  do  uprzednio  nastawionej

wartości początkowej. Chcąc powtórzyć sprawdzenie przy nie zmienionych

parametrach wystarczy powtórnie nacisnąć klawisz oznaczony jako

„f2  G2/Ln”  rys.13.  Gdy  chcemy  sprawdzać  automatycznie  częstotliwości

pobudzenia  drugiego  i  dalszych  stopni  SCO,  należy  częstotliwość

początkową ustawić poniżej progu pobudzenia stopnia poprzedzającego.
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Rysunek 11

Rysunek 12 Rysunek 13
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EMEX  3U-SCO  powinien  być  obsługiwany  przez  personel
przeszkolony  w  zakresie  BHP  odnośnie  pracy  z  urządzeniami
elektrycznymi.

6. RĘCZNY POMIAR CZĘSTOTLIWOŚCI POBUDZENIA

ZABEZPIECZENIA SCO

1.  Uruchomić  aparat  i  przyłączyć  do  badanego  zabezpieczenia  tak  jak

opisano to poprzednio.(pk. 3 i 4)

2.  Przełącznik  konfiguracyjna  napięć  ustawić  w  pozycję  G1,  przełącznik

AUTO/MAN ustawić w pozycję MAN rys 11 i pokrętłem oznaczonym jako

G1 nastawić napięcie wyjściowe na wartość nominalną (57,7 V)

Nacisnąć  klawisz  w polu oznaczonym „f1:G1” rys.  12 i  gdy zaświeci  się

dioda  pokrętłem  nastawić  częstotliwość  początkową.  (Gdy  sprawdzamy

pierwszy stopień SCO najlepiej jest ustawić na początek ok. 50Hz.).

3.  Kręcić  powoli  w  lewo  pokrętłem  oznaczonym  „f1:G1”  aż  do  chwili

pobudzenia  zabezpieczenia  SCO,  wtedy  częstotliwość  przy  której  to

nastąpiło wyświetlona zostanie w polu „fr” wyświetlacza rys.14, jednakże

w  tym  przypadku  częstotliwość  napięcia  wyjściowego  pozostanie  na

wartości wynikającej z położenia pokrętła ( „f1:G1”) którym kręciliśmy

w  czasie  pomiaru. Można  teraz  kręcąc  dalej  w  lewo  tym  pokrętłem

wyznaczyć częstotliwości pobudzeń następnych stopni SCO.
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Rysunek 14
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EMEX  3U-SCO  powinien  być  obsługiwany  przez  personel
przeszkolony  w  zakresie  BHP  odnośnie  pracy  z  urządzeniami
elektrycznymi.

7. POMIAR CZASU ZADZIAŁANIA ZABEZPIECZENIA SCO

1.  Uruchomić  aparat  i  przyłączyć  do  badanego  zabezpieczenia  tak  jak

opisano to poprzednio.(pk. 3 i 4)

2.  Przełącznik  konfiguracyjna  napięć  ustawić  w  pozycję  G1,  przełącznik

AUTO/MAN  ustawić  w  pozycję  MAN,  lub  w  środkowe  położenie

(częstotliwość wyjściowa równa jest wtedy częstotliwości panującej w sieci

energetycznej)  rys 11 i  pokrętłem oznaczonym jako G1 nastawić napięcie

wyjściowe na wartość nominalną (57,7 V)

3.Nacisnąć klawisz w polu oznaczonym „f1:G1” rys. 12 i gdy zaświeci się

dioda  pokrętłem  nastawić  częstotliwość  początkową.  (Gdy  sprawdzamy

pierwszy stopień SCO najlepiej jest ustawić na początek ok. 50Hz.).

4. Nacisnąć klawisz w polu oznaczonym „f2:G2/Ln” rys. 13 i gdy zaświeci

się  dioda  pokrętłem  nastawić  częstotliwość  poniżej  spodziewanej

częstotliwości pobudzenia zabezpieczenia SCO.

5. Ponownie nacisnąć klawisz w polu oznaczonym „f1:G1” rys. 12, i gdy stan

zabezpieczenia  ustali  się,  (może  ono  wymagać  interwencji  operatora)

nacisnąć  klawisz  w  polu  oznaczonym  „f2:G2/Ln”  rys.  13,  nastąpi  wtedy

wyzerowanie czasomierza (napis „ CLR” w polu „tr”wyświetlacza),

a  następnie  częstotliwość  napięcia  wyjściowego  skokowo  zmieni  się  do

uprzednio nastawionej pokrętłem z pola „f2:G2/Ln”, gdy nastąpi pobudzenie

zabezpieczenia SCO, wtedy w polu „tr” wyświetlacza pokazany zostanie czas

rozruchu zabezpieczenia SCO.
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UWAGA! Czasomierz zerowany (CLR) jest za każdym naciśnięciem

klawiszy  z  pól  „f1:G1”  i  „f2:G2/Ln”.  Interpretacja  wskazań

czasomierza należy do operatora!

8.POMIAR NAPIĘCIA POBUDZENIA ZABEZPIECZEŃ

PODNAPIĘCIOWYCH.

a. Pomiar w układzie gwiazdy symetrycznej

1.  Uruchomić  aparat  i  przyłączyć  do  badanego  zabezpieczenia  tak  jak

opisano to poprzednio.(pk. 3 i 4)

2.  Przełącznik  konfiguracyjny  napięć  ustawić  w  pozycję  G1,  przełącznik

AUTO/MAN  ustawić  w  pozycję  MAN,  lub  w  środkowe  położenie

(częstotliwość wyjściowa równa jest wtedy częstotliwości panującej w sieci

energetycznej)  rys 11 i  pokrętłem oznaczonym jako G1 nastawić napięcie

wyjściowe na wartość nominalną (57,7 V)

3. Kręcąc powoli w lewo pokrętłem oznaczonym „G1” znajdziemy napięcie

pobudzenia zabezpieczenia podnapięciowego.

b. Pomiar w układzie gwiazdy niesymetrycznej

1.  Uruchomić  aparat  i  przyłączyć  do  badanego  zabezpieczenia  tak  jak

opisano to poprzednio.(pk. 3 i 4)

2.  Przełącznik  konfiguracyjny  napięć  ustawić  w  pozycję  Ln,  przełącznik

AUTO/MAN  ustawić  w  pozycję  MAN,  lub  w  środkowe  położenie

(częstotliwość wyjściowa równa jest wtedy częstotliwości panującej w sieci

energetycznej)  rys 15  i  pokrętłami  oznaczonym jako L1, L2, L3 nastawić

napięcie wyjściowe na wartość nominalną (57,7 V) w każdej fazie oddzielnie

rys15.
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3.  Kręcąc  powoli  w  lewo  pokrętłem

wybranej  fazy  np.  L3  znajdziemy  napięcie

pobudzenia  zabezpieczenia

podnapięciowego.

15

Rysunek 15
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9. POMIAR CZASU ZADZIAŁANIA ZABEZPIECZEŃ 

PODNAPIĘCIOWYCH

a. Pomiar w układzie gwiazdy symetrycznej

1.  Uruchomić  aparat  i  przyłączyć  do  badanego  zabezpieczenia  tak  jak

opisano to poprzednio.(pk. 3 i 4)

2. Przełącznik konfiguracyjny napięć ustawić w pozycję G1/G2, przełącznik

AUTO/MAN  ustawić  w  pozycję  MAN,  lub  w  środkowe  położenie

(częstotliwość wyjściowa równa jest wtedy częstotliwości panującej w sieci

energetycznej) rys 11, lub w środkowe położenie (częstotliwość wyjściowa

równa jest wtedy częstotliwości panującej w sieci energetycznej) i nacisnąć

klawisz oznaczony „f1;G1” rys .12. Pokrętłem oznaczonym jako G1 nastawić

napięcie początkowe gwiazdy symetrycznej na wartość nominalną (57,7V), a

pokrętłem w polu „f1;G1” nastawić częstotliwość nominalną (50Hz).

3.Nacisnąć klawisz oznaczony „f2;G2/Ln” rys .13.  Pokrętłem oznaczonym

jako G2 nastawić napięcie poniżej spodziewanej wartości przy której nastąpi

pobudzenie zabezpieczenia podnapięciowego, a pokrętłem w polu f2;G2/Ln”

również nastawić częstotliwość nominalną (50Hz)

4.  Nacisnąć  klawisz  w  polu  oznaczonym  „f1:G1”  rys.  12,  gdy  stan

zabezpieczenia  ustali  się,  (może  ono  wymagać  interwencji  operatora)

nacisnąć ponownie klawisz w polu oznaczonym „f2:G2/Ln” rys. 13, nastąpi

wtedy  wyzerowanie czasomierza (napis „ CLR” w polu „tr”wyświetlacza),

a następnie napięcie wyjściowe skokowo zmieni się z wartości nastawionej

pokrętłem  oznaczonym  jako  „G1”do  wartości  nastawionej  pokrętłem

oznaczonym jako „G2”, gdy nastąpi pobudzenie zabezpieczenia, wtedy

w polu „tr” wyświetlacza pokazany zostanie  czas rozruchu zabezpieczenia

podnapięciowego.
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UWAGA! Czasomierz zerowany (CLR) jest za każdym naciśnięciem

klawiszy  z  pól  „f1:G1”  i  „f2:G2/Ln”.  Interpretacja  wskazań

czasomierza należy do operatora!

b. Pomiar w układzie gwiazdy niesymetrycznej

1.  Uruchomić  aparat  i  przyłączyć  do  badanego  zabezpieczenia  tak  jak

opisano to poprzednio.(pk. 3 i 4)

2. Przełącznik konfiguracyjny napięć ustawić

w  pozycję  G1/Ln  rys  16,  przełącznik

AUTO/MAN ustawić w pozycję  MAN, lub

w  środkowe  położenie  (częstotliwość

wyjściowa  równa  jest  wtedy  częstotliwości

panującej w sieci energetycznej)

i  nacisnąć  klawisz  oznaczony  „f1;G1”rys  .

12. 

3. Pokrętłem oznaczonym jako G1 nastawić napięcie początkowe gwiazdy

symetrycznej  na  wartość  nominalną  (57,7V),  a  pokrętłem w polu  „f1;G1”

nastawić częstotliwość nominalną (50Hz).

4. Nacisnąć klawisz oznaczony „f2;G2/Ln” rys .13. Pokrętłem oznaczonym

jako  L2,  lub  L3 nastawić  napięcie  fazowe  poniżej  spodziewanej  wartości

przy  której  nastąpi  pobudzenie  zabezpieczenia  podnapięciowego,  zaś

pokrętłem w polu f2;G2/Ln” nastawić częstotliwość nominalną (50Hz)

5.  Nacisnąć  klawisz  w  polu  oznaczonym  „f1:G1”  rys.  12,  gdy  stan

zabezpieczenia  ustali  się,  (może  ono  wymagać  interwencji  operatora)

nacisnąć ponownie klawisz w polu oznaczonym „f2:G2/Ln” rys. 13, nastąpi

wtedy wyzerowanie czasomierza (napis „ CLR” w polu „tr”wyświetlacza),

a następnie napięcie wyjściowe skokowo zmieni się z wartości nastawionej

pokrętłem  oznaczonym  jako  „G1”do  wartości  nastawionej  pokrętłami
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oznaczonymi jako „L2 i L3”, gdy nastąpi pobudzenie zabezpieczenia, wtedy

w polu „tr” wyświetlacza pokazany zostanie  czas rozruchu zabezpieczenia

podnapięciowego 

UWAGA! Czasomierz zerowany (CLR) jest za każdym naciśnięciem

klawiszy  z  pól  „f1:G1”  i  „f2:G2/Ln”.  Interpretacja  wskazań

czasomierza należy do operatora!

10. POMIAR NAPIĘCIA POBUDZENIA

ZABEZPIECZEŃ NADNAPIĘCIOWYCH.

a. Pomiar w układzie gwiazdy symetrycznej

1.  Uruchomić  aparat  i  przyłączyć  do  badanego  zabezpieczenia  tak  jak

opisano to poprzednio.(pk. 3 i 4)

2.  Przełącznik  konfiguracyjny  napięć  ustawić  w  pozycję  G1,  przełącznik

AUTO/MAN  ustawić  w  pozycję  MAN,  lub  w  środkowe  położenie

(częstotliwość wyjściowa równa jest wtedy częstotliwości panującej w sieci

energetycznej)  rys 11 i  pokrętłem oznaczonym jako G1 nastawić napięcie

wyjściowe na wartość nominalną (57,7 V)

3. Kręcąc powoli w prawo pokrętłem oznaczonym „G1” znajdziemy napięcie

pobudzenia zabezpieczenia nadnapięciowego.

b. Pomiar w układzie gwiazdy niesymetrycznej

1.  Uruchomić  aparat  i  przyłączyć  do  badanego  zabezpieczenia  tak  jak

opisano to poprzednio.(pk. 3 i 4)

2.  Przełącznik  konfiguracyjny  napięć  ustawić  w  pozycję  Ln  rys15,

przełącznik  AUTO/MAN  ustawić  w  pozycję  MAN,  lub  w  środkowe

położenie  (częstotliwość  wyjściowa  równa  jest  wtedy  częstotliwości

panującej w sieci energetycznej) rys 15 i pokrętłami oznaczonym jako L1,
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L2, L3 nastawić napięcie wyjściowe na wartość nominalną (57,7 V) w każdej

fazie oddzielnie.

3. Kręcąc powoli w prawo pokrętłem wybranej fazy np. L3 znajdziemy 

napięcie pobudzenia zabezpieczenia nadnapięciowego. 

11.POMIAR CZASU ZADZIAŁANIA ZABEZPIECZEŃ 

NADNAPIĘCIOWYCH

a. Pomiar w układzie gwiazdy symetrycznej

1.  Uruchomić  aparat  i  przyłączyć  do  badanego  zabezpieczenia  tak  jak

opisano to poprzednio.(pk. 3 i 4)

2. Przełącznik konfiguracyjny napięć ustawić w pozycję G1/G2, przełącznik

AUTO/MAN  ustawić  w  pozycję  MAN,  lub  w  środkowe  położenie

(częstotliwość wyjściowa równa jest wtedy częstotliwości panującej w sieci

energetycznej)rys  11  i  nacisnąć  klawisz  oznaczony  „f1;G1”  rys  .12.

Pokrętłem  oznaczonym  jako  G1  nastawić  napięcie  początkowe  gwiazdy

symetrycznej  na  wartość  nominalną  (57,7V),  a  pokrętłem w polu  „f1;G1”

nastawić częstotliwość nominalną (50Hz).

3.Nacisnąć klawisz oznaczony „f2;G2/Ln” rys .13.  Pokrętłem oznaczonym

jako  G2  nastawić  napięcie  powyżej  spodziewanej  wartości  przy  której

nastąpi pobudzenie zabezpieczenia podnapięciowego, oraz pokrętłem w polu

f2;G2/Ln” nastawić częstotliwość nominalną (50Hz)

4.  Nacisnąć  klawisz  w  polu  oznaczonym  „f1:G1”  rys.  12,  gdy  stan

zabezpieczenia  ustali  się,  (może  ono  wymagać  interwencji  operatora)

ponownie nacisnąć klawisz w polu oznaczonym „f2:G2/Ln” rys. 13, nastąpi

wtedy wyzerowanie czasomierza (napis „ CLR” w polu „tr”wyświetlacza),

a następnie napięcie wyjściowe skokowo zmieni się z wartości nastawionej

pokrętłem  oznaczonym  jako  „G1”do  wartości  nastawionej  pokrętłem

oznaczonym jako „G2”, gdy nastąpi pobudzenie zabezpieczenia, wtedy
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w polu „tr” wyświetlacza pokazany zostanie  czas rozruchu zabezpieczenia

nadnapięciowego.

UWAGA! Czasomierz zerowany (CLR) jest za każdym naciśnięciem

klawiszy  z  pól  „f1:G1”  i  „f2:G2/Ln”.  Interpretacja  wskazań

czasomierza należy do operatora!

b. Pomiar w układzie gwiazdy niesymetrycznej

1.  Uruchomić  aparat  i  przyłączyć  do  badanego  zabezpieczenia  tak  jak

opisano to poprzednio.(pk. 3 i 4)

2. Przełącznik konfiguracyjny napięć ustawić w pozycję G1/Ln, przełącznik

AUTO/MAN  ustawić  w  pozycję  MAN,  lub  w  środkowe  położenie

(częstotliwość wyjściowa równa jest wtedy częstotliwości panującej w sieci

energetycznej)  rys 16 i nacisnąć klawisz oznaczony „f1;G1” rys .12. 

3. Pokrętłem oznaczonym jako G1 nastawić napięcie początkowe gwiazdy

symetrycznej  na  wartość  nominalną  (57,7V),  a  pokrętłem w polu  „f1;G1”

nastawić częstotliwość nominalną (50Hz).

4. Nacisnąć klawisz oznaczony „f2;G2/Ln” rys .13. Pokrętłem oznaczonym

jako L2, lub L3 nastawić napięcie fazowe powyżej spodziewanej  wartości

przy  której  nastąpi  pobudzenie  zabezpieczenia  nadnapięciowego,  zaś

pokrętłem w polu f2;G2/Ln” nastawić częstotliwość nominalną (50Hz)

5.  Nacisnąć  klawisz  w  polu  oznaczonym  „f1:G1”  rys.  12,  gdy  stan

zabezpieczenia  ustali  się,  (może  ono  wymagać  interwencji  operatora)

nacisnąć ponownie klawisz w polu oznaczonym „f2:G2/Ln” rys. 13, nastąpi

wtedy wyzerowanie czasomierza (napis „ CLR” w polu „tr”wyświetlacza),

a następnie napięcie wyjściowe skokowo zmieni się z wartości nastawionej

pokrętłem  oznaczonym  jako  „G1”do  wartości  nastawionej  pokrętłami

oznaczonymi jako „L2 i L3”, gdy nastąpi pobudzenie zabezpieczenia, wtedy

w polu „tr” wyświetlacza pokazany zostanie  czas rozruchu zabezpieczenia
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nadnapięciowego 

UWAGA! Czasomierz zerowany (CLR) jest za każdym naciśnięciem

klawiszy  z  pól  „f1:G1”  i  „f2:G2/Ln”.  Interpretacja  wskazań

czasomierza należy do operatora!
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12.PRACA W UKŁADZIE JEDNO FAZOWYM.

Aparat  EMEX 3U-SCO może  być  stosowany  do  sprawdzania  jednofazowych

zabezpieczeń  napięciowych  prądu  przemiennego.  Gdy  napięcia  pobudzeń

mieszczą  się  w  przedziale  0  do  70V  wartości  skutecznej  wystarczy  pobierać

napięcie wyjściowe z  gniazd oznaczonych jako „N” i dowolnej z faz np. L1.

Gdy potrzebne jest  wyższe  napięcie  max ok.  120V wartości  skutecznej,  napięcie

wyjściowe  może  być  pobierane  jako  napięcie  międzyprzewodowe  pomiędzy

dowolnymi fazami, jednak zaleca się korzystanie w tym przypadku z fazy L1 i L3

gdyż napięcie to jest wyliczane w aparacie EMEX 3U-SCO na podstawie pomiarów

napięć L1 i L3 i wskazywane na wyświetlaczu w dolnym prawym polu rys 19.

Wszystkie inne pomiary wykonujemy tak jak opisano to powyżej.
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13.DANE TECHNICZNE

 Napięcia wyjściowe trójfazowe regulowane 0-70V
 Prąd wyjściowy 50[mA] na fazę 
 Klasa wskaźnika napięcia 1,5
 Obwody wejściowe:wejście stykowe maksymalne napięcie wejściowe do 300 [V=];

prąd testowy styku  2 [mA] / 15 [V].
 Czasomierz zakres do 9999 sekund,  rozdzielczość: 1 [ms]
 Zasilanie:       230 [V] / 50 [Hz] (195V – 255V)
 Nominalny prąd   0,5 [A]
 Pobór mocy spoczynkowej 10 [VA]
 Pobór mocy w czasie pracy        do 35 [VA]
 Impulsowa wytrzymałość izolacji        4kV (cat III 300V)
 Obudowa     IP 20
 Klasa temperaturowa izolacji           B
 Zakres temperatury pracy          00C +400C
 Wilgotność     5 do 90% (bez kondensacji)
 Zgodność z           EN 61010
 EMC według          EN 61326 
 Masa ok.    6 [kg]
 Wymiary  (szerokość x głębokość x wysokość) 420 x 350 x 125 [mm]
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14.WYPOSAŻENIE

1. Przewód zasilający 1 szt.

2. Przewód sterujący 1 szt.

3. Przewód wyjściowy 1 szt.

4. Przewody  adaptacyjne (fazowe) 4 szt.

5. Instrukcja obsługi 1 szt

6. Walizka na przewody 1szt 
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15. GWARANCJA

1. Producent udziela 14 miesięcznej gwarancji na aparat EMEX 3U-SCO licząc od

daty zakupu urządzenia. 

2.  Urządzenie  należy  dostarczyć  do  producenta  lub  indywidualnie  ustalić  sposób

naprawy. 

3.  Gwarancja  nie  obejmuje  uszkodzeń  powstałych  w  wyniku  niewłaściwego  lub

niezgodnego  z  instrukcją  użytkowania,  przechowywania,  konserwacji  oraz

uszkodzeń mechanicznych i elektrycznych powstałych z winy użytkownika.

       Numer fabryczny aparatu 3013

       Data sprzedaży 20.12.2014r.

25


