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1.OSTRZEŻENIA !

1. PODCZAS PRACY APARAT NIE POWINIEN POZOSTAWAĆ BEZ DOZORU. .

2. NIE WOLNO EKSPLOATOWAĆ APARATU BEZ SKUTECZNEGO UZIEMIENIA

OBUDOWY

Należy upewnić się czy gniazdo sieciowe do którego przyłączony zostanie aparat ma

sprawny przewód ochronny! (PE)

3. Wszelkie  manipulacje  związane  z  dołączaniem  przewodów  do  badanych  obiektów

powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi procedurami.

4. Podczas  pracy  aparatu  nie  wolno  trzymać  w  rękach  lub  dotykać  przewodów

wyjściowych aparatu. 

5. NIE WOLNO EKSPLOATOWAĆ APARATU NA OTWARTEJ PRZESTRZENI

PODCZAS DESZCZU MŻAWKI LUB ŚNIEŻYCY.

2.Przeznaczenie i budowa aparatu "EMEX T-EP"
Aparat EMEX T-EP przeznaczony jest do kontroli poprawności działania, i regulacji styczników

elektropneumatycznych i elektromagnetycznych, których cewki wykonane są na napięcie nominalne 48V i

110V, zaś styczniki elektropneumatyczne dodatkowo zasilane są sprężonym powietrzem o maksymalnym

ciśnieniu 0,8MPa. Aparat EMEX T-EP składa się z dwóch części. Jedna z nich sterownik wykonany jest

jako urządzenie przewoźne w postaci metalowej konstrukcji z kółkami jezdnymi wyposażonymi w hamulce

Rys.4. Dodatkowe uchwyty Rys. 1 i 2 umożliwiają przenoszenie urządzenia np. po schodach przez dwie lub

więcej osób. 

Drugą  częścią  aparatu  jest  stojak  do  mocowania  badanych  styczników.  Rys.3.  Stojak  powinien  być  w

sposób pewny przymocowany do podłoża. 

Rysunek 2: Przenoszenie
przy pomocy uchwytów

dolnych

Rysunek 1: Przenoszenie
przy pomocy uchwytów

górnych

Rysunek 4: 

Hamulec koła jezdnego
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Rysunek 3: Stojak do
mocowania styczników



Płytę aparatu EMEX T-EP pokazano na rysunku 5. W górnej części płyty czołowej aparatu

od  lewej  strony  znajduje  się  gniazdo  do  przyłączenia  magnetometru  statycznego,  gniazdo  do

przyłączenia  magnetometru  dynamicznego  trwale  zamocowanego  na  stojaku,  gniazdo  do

przyłączenia przewodu cewek badanego stycznika, gniazdo przyłączenia przewodów do pomiaru

spadków  napięć,  oraz  dwa  zaciski  służące  do  dołączania  przewodów  silnoprądowych  prądu

testowego 100A.

Z prawej strony u góry znajdują się przyciski sterujące monitorem LCD, poniżej zaś duże

przyciski  „START” i  ”STOP” służące do uruchamiania i  zatrzymywania testu.  Centralną część

płyty  czołowej  zajmuje  12  calowy  monitor  LCD  z  nakładką

dotykową (panelem dotykowym). 

W  dolnej  części  płyty  czołowej  znajdują  się  klawisze  foliowe  i

pokrętło  oznaczone  jako  „NASTAWNIK”,  elementy  te  wraz  z

klawiszami  oznaczonymi  „F1”,  „F2” i  „F3” służą o ile  trzeba do

korekcji  wielkości  testowych t.j.  napięcia  cewki,  prądu testowego

100A i wartości ciśnienia powietrza.

Na  przedniej  ścianie  aparatu,  z  lewej  strony  znajduje  się

wyłącznik aparatu. W środku płyty przedniej znajdują gniazda zacisków  napięciowych bocznika

100A/100m mierzącego prąd testowy 100A. Służą one do kontroli wskaźnika prądu aparatu. 

Rysunek 6: Lewy bok aparatu
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Rysunek 5: Płyta czołowa aparatu EMEX T-EP



EMEX T-EP powinien być obsługiwany przez personel przeszkolony
w zakresie BHP odnośnie pracy z urządzeniami elektrycznymi.

Na lewym boku aparatu Rys.6 w górnej części znajduje się wnęka zapewniająca dostęp do gniazd

wbudowanego komputera, natomiast u dołu z przodu aparatu znajduje się wyłącznik główny aparatu Rys.8. 

Z tyłu aparatu znajduje się dodatkowy zacisk uziemiający aparat Rys. 10 i przyłącze sieciowe Rys 9.

Wewnątrz obudowy znajdują się dwa moduły mocy, elektroniczno pneumatyczny regulator ciśnie-

nia powietrza, pomocniczy układ mikroprocesorowy bezpośrednio sterujący modułami mocy, ukła-

dami pomiarowymi i przekazujący uzyskane wyniki i sygnały przez łącze USB do wbudowanego

komputera klasy PC. Wewnątrz obudowy znajduje się też monitor LCD z panelem dotykowym,

oraz niezbędne dodatkowe układy elektroniczne, w tym zasilacz komputera i układów elektronicz-

nych. Schemat blokowy aparatu pokazany jest na Rys.11.

Trójfazowe napięcie zasilające aparat doprowadzone jest poprzez do filtr EMC do 4 torowe-

go wyłącznika głównego. Dalej napięcie zasilające doprowadzone jest do stycznika głównego i wy-

łącznika przez który zasilany jest wentylator chłodzący i zasilacz układów elektronicznych. Zada-

niem stycznika głównego jest galwaniczne odłączenie modułów mocy od sieci zasilającej gdy wy-

łączony jest zasilacz układów elektronicznych, oraz w stanie „STOP” działającego aparatu. Tak

więc moduły mocy dołączone są do sieci zasilającej tylko w czasie wykonywania testu. Podnosi to

znacznie bezpieczeństwo użytkowania aparatu. W modułach mocy napięcie zasilające jest prosto-

wane i służy do zasilania przetwornic obniżających napięcie i zapewniającej izolację galwaniczną

od obwodu sieciowego. Na modułach mocy zamocowane są przetworniki pomiaru temperatury,

które przy współpracy z systemem mikroprocesorowym wyłączają wymuszanie w przypadku nad-

miernego wzrostu temperatury modułu. Moduły mocy chłodzone są wbudowanym wentylatorem, o

dwóch prędkościach obrotowych przełączanych automatycznie w zależności od temperatury modu-

łów mocy.
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Rysunek 10: Zacisk
uziemiający

aparatu

Rysunek 8: Wyłącznik
główny aparatu

Rysunek 7: Przyłączenie
przewodu sterującego

Rysunek 9:
Przyłącze

sieciowe aparatu
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Rysunek 11: Schemat blokowy aparatu EMEX  T-EP



3.Przyłączenie do sieci zasilającej

Aparat  przystosowany jest  do  zasilania  z  trójfazowej  sieci  o  napięciu

fazowym 3x230V AC, przy pomocy 5 żyłowego kabla zakończonego z jednej

strony  gniazdem  kablowym,  które  należy  włożyć  do  odpowiedniego  wtyku

znajdującego się ma obudowie aparatu Rys.12. Z drugiej strony kabel zasilający

zakończony jest standardową okrągłą „16 amperową” wtyczką z 5 bolcami w

tym  przewód  PE,  którą  którą  należy  włożyć  do  odpowiedniego  gniazda

zasilającego.

W razie  braku  pewności  co  do  skuteczności  uziemienia  przez  przewód  PE,  można  do

aparatu  dołączyć  dodatkowy  przewód  uziemiający  Rys.10,  którego  drugi  koniec  skutecznie

dołączyć do obwodów uziemienia laboratorium.

EMEX T-EP powinien być obsługiwany przez personel przeszkolony w zakresie 

BHP odnośnie pracy z urządzeniami elektrycznymi.

   Rysunek 12:
Przyłączenie zasilania

do aparatu
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4. Opis elementów sterujących 

Sterowanie  pracą  aparatu  EMEX  T-EP  odbywa  się  za  pomocą  fizycznych  przycisków

umieszczonych  na  płycie  czołowej  aparatu,  oraz  wirtualnych  przycisków  i  klawiatury

obsługiwanych za pomocą panelu dotykowego współpracującego z wbudowanym monitorem LCD

i komputerem klasy PC. Rys.21.

Z  prawej  strony u  góry  znajdują  się  przyciski  sterujące  monitorem LCD,  funkcje  tych

przycisków  są  takie  same  jak  w  standardowym  monitorze  LCD.  Duże  przyciski  „START”  i

”STOP”  służą  do  uruchamiania  i  zatrzymywania  wymuszania  prądu.  Zastosowanie

elektromechanicznych  przycisków  wymaga  użycia  pewnej  siły,  co  uniemożliwia  przypadkowe

uruchomienie testu. 

Pod monitorem LCD znajdują się klawisze foliowe i pokrętło oznaczone jako „NASTAWNIK”,

elementy te wraz klawiszami oznaczonymi „F1”, „F2” i „F3” służą do korekcji wielkości testo-

wych t.j. napięcia cewki, prądu testowego 100A i wartości cisnienia powietrza. 

 Klawisz  oznaczony  służy do zwiększania nastawianego parametru, 

klawisz  oznaczony służy do zmniejszania nastawianego parametru, 

Rysunek 13: Fizyczne elementy manipulacyjne na płycie czołowej
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klawisz  oznaczony  służy do przyspieszenia zmian nastawy (ok.10x).

W celu korekcji napięcia należy nacisnąć i trzymać klawisz F1 i użyć odpowiednio klawiszy, bądź pokrętła

nastawnika.

W celu korekcji prądu testowego (tylko w funkcji „Spadek Napięcia” należy nacisnąć i trzymać klawisz F2

i użyć odpowiednio klawiszy, bądź pokrętła nastawnika.

W celu korekcji ciśnienia  należy nacisnąć i trzymać klawisz F3 i użyć odpowiednio klawiszy, bądź pokrę-

tła nastawnika.

Po załączeniu i wykonaniu przez komputer wstępnych czynności aparat zgłasza się w trybie

trybie wyboru stycznika elektropnematycznego z cewką na napięcie 110V i prądzie nie większym

niż 1A, wyświetlając na ekranie obraz jak na Rys. 22. Tu można zmienić rodzaj stycznika i jego pa-

rametry testowe.

Na ekranie większość pól jest reaguje na dotyk,  ich funkcje wynikają bezpośrednio z nazwy

pola, są też pola oznaczone graficznie:

To pole otwiera menu dodatkowych narzędzi systemowych, takich jak: 

„Pliki” - systemowy menedżer plików, 

„Edytor tekstu” - procesor tekstu z pakietu Libre Office, 

Rysunek 14: Ekran po właczeniu zasilania
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„Kalkulator” - systemowy kalkulator, 

„Ustaw zegar” - umożliwia ustawienie czasu i daty,

 „Ustaw drukarkę” -  systemowy panel dodawania i konfiguracji drukarek. 

W przypadku gdy dany program jest już uruchomiony, ponowne wybranie tego programu spowo-

duje przywrócenie okna tego programu. Np. możliwa jest praca z edytorem tekstu, przełączenia się

na okno pomiarowe (Alt+Tab), lub minimalizacja programu, a następnie powrót do edytora wybie-

rając ponownie „Edytor tekstu”.

To pole  służy  do  wywołania  „dotykowej  klawiatury  alfanumerycznej”  służącej  do

wprowadzania opisów, tworzenia katalogów i nazw plików.

To pole służy do rozciągania (powiększania wykresu wzdłuż poziomej osi czasu.

To pole służy do powrotu z funkcji rozciągania wykresu do widoku normalnego. 

Dotykając ekranu w środku siatki możemy całą siatkę przesuwać w lewo lub pra-

wo. 

EMEX T-EP powinien być obsługiwany przez personel przeszkolony
w zakresie BHP odnośnie pracy z urządzeniami elektrycznymi.

Dotykając pola „OK” przechodzimy do

ekranu z którego można wybrać pozo-

stałe funkcje aparatu Rys. 23.

Dotykając tutaj pola:

„DOCIERANIE”-  przechodzimy  do

funkcji  umożliwiającej  wykonanie  za-

danej ilości cykli załącz/wyłacz.

„SZCZELNOŚĆ”-  przechodzimy  do

funkcji  pomiaru  szczelności  obwodu

pneumatycznego.

„POMIARY STATYCZNE”- maja swoje pomocnicze funkcje takie jak „POMIAR

Rysunek 15: Widok ekrany po naciśnięciu pola "OK"
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REZYSTANCJI CEWKI”, „POMIAR SPADKÓW NAPIĘĆ”, „POMIAR SIŁY DO-

CISKU”

„POMOC”- otwiera instrukcję obsługi aparatu. 
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5. Przyłączenie do badanego stycznika
1.Przyłączyć przewody wyjścia napięciowego do cewki badanego stycznika.

2. Przyłączyć przewód przewody wyjścia prądowego tak aby zacisk dodatni przyłaczony

był do tego bieguna stycznika do którego w normalnej pracy również przyłączony jest

biegun dodatni toru prądowego.

3. Przewody do pomiaru spadków napięć przyłączyć tak aby czerwone gniazdo (zacisk +)

połączone było z dodatnim biegunem stycznika, ale za zaciskiem przewodu prądowego.

Analogicznie dołączyć przewód minusowy (niebieski).

4. Po uruchomieniu aparatu w trybie „Praca Ręczna” ustawić odpowiedni zakres stosownie

do badanego wyłącznika, najlepiej aby spodziewany punkt zadziałania wyłącznika był w

połowie, lub powyżej połowy wybranego zakresu wymuszania. 

5.  Jeżeli  wybrano  stycznik  elektropneumatyczny  dołączyć  do  stycznika  przewód

pneumatyczny przez szybko złączne gniazdo oznaczone jako „POWIETRZE WYJŚCIE”,

aparat  zaś  zasilić  sprężonym powietrzem przez   złącze  pneumatyczne  oznaczone jako

POWIETRZE ZASILANIE” 

.

EMEX T-EP powinien być obsługiwany przez personel przeszkolony
w zakresie BHP odnośnie pracy z urządzeniami elektrycznymi.
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6. DOCIERANIE
Po odpowiednim połączeniu stanowiska i wybraniu właściwego rodzaju stycznika, jego napięcia

nominalnego i zakresu prądowego wybieramy funkcję „DOCIERANIE”

Dotykając pola „OPCJE” możemy wybrać ilość cykli docierania. Rys 16.

Uwaga!  Docieranie  odbywa  się  przy  nominalnym  napięciu  cewki  i  nominalnym  ciśnieniu

(0,5MPa). Naciskając przycisk „START” uruchamiamy test, który możemy w kazdej chwili prze-

rwać naciskając klawisz „STOP”.

EMEX T-EP powinien być obsługiwany przez personel przeszkolony
w zakresie BHP odnośnie pracy z urządzeniami elektrycznymi.
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Rysunek 16 Wybór funkcji 
DOCIERANIE Rysunek 17



7. PRÓBA SZCZELNOŚCI
Po odpowiednim połączeniu stanowiska i wybraniu właściwego rodzaju stycznika, jego napięcia

nominalnego i zakresu prądowego wybieramy funkcję „SZCZELNOŚĆ”. W opcjach wybieramy

parametry testu, oraz stan wyłącznika „załączony”, lub „wyłączony”i wartości ciśnień i napięć. Po

naciśnięci przycisku „START” rozpoczyna się test.

Na powyższym ekranie pokazano przebieg symulowanego testu szczelności przy ciśnieniu mini-

malnym. W linii „Spadek ciśnienia „ pokazywany jest bieżący % spadek ciśnienia mierzony co 1

sekundę i przeliczany na spadek ciśnienia jaki byłby po 10 minutach. Test kończy się automatycz-

nie po 10 minutach, lub może być przerwany w dowolnej chwili przez operatora.
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8. DZIAŁANIE
Po odpowiednim połączeniu stanowiska i wybraniu właściwego rodzaju stycznika, jego napięcia

nominalnego i zakresu prądowego wybieramy funkcję „Działanie”. W opcjach wybieramy parame-

try testu, wartości ciśnień i napięć. 

Zaleca się wykonanie pierwszego pomiaru wybierając dla stycznika elektropneumatycznego

czas rejestracji 750 ms, napięcie nominalne, ciśnienie subnominalne (0,25MPa). Tak niskie ciśni-

nienie powoduje spowolnienie działania stycznika elektropneumatycznego w fazie załączania co

pozwala na automatyczny pomiar spadku napięcia na cewce wydmuchowej i pomiar kierunku pola

magnetycznego cewki wydmuchowej. 

Po naciśnięci przycisku „START” rozpoczyna się test.

Na ekranie na górnym przebiegi pokazane jest pole magnetyczne wytwarzane przez cewkę wydmu-

chową, poniżej pokazany jest wykres prądu testowego 100A, pod nim pokazany jest spadek napię-

cia na zaciskach stycznika. „Schodek” to spadek napięcia na rezystancji cewki wydmuchowej. Dol-

ny wykres pokazuje przebieg prądu w cewce badanego stycznika

Parametry przeprowadzonego testu pokazane są w dole ekranu.
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9. POMIARY STATYCZNE
9.1 Pierwszą funkcją w pomiarach statycznych jest pomiar spadków napięć na stykach i

pomiar statyczny pomiar kierunku pola magnetycznego.

Pierwsza  linia  na  ekranie  pokazuje  wynik  pomiaru  napięcia  na  styku  mierzony

przetwornikiem o zakresie przetwarzania +- 2,5V.

9.2 Druga linia pokazuje wynik pomiaru napięcia

na  styku  mierzony  przetwornikiem  o  zakresie

przetwarzania +- 300mV.

W  następnych  liniach  pokazane  są  wyniki

pomiaru  magnetometrem statycznym (zastosowanie  dla

styczników elektromagnetycznych). 

Linia  „BEZ  PRZEPŁYWU  PRĄDU”  wskazuje

zapamiętany  magnetyzm  szczątkowy  po  założeniu

magnetometru  na  komorę  gaszeniową  przed

naciśnięciem przycisku „START” Rys 21.
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Linia  „Z  PRZEPŁYWEM  PRĄDU”  wskazuje  zapamiętany  magnetyzm  wywołany

przepływem prądu przez cewkę wydmuchowa i styki.

Linia „BIEŻĄCE” wskazuje magnetyzm między biegunami magnetometru gdy aparat jest

w stanie „STOP”

UWAGA! Indukcja  wyrażona w mT to  indukcja  mierzona przez przetwornik wewnątrz

obudowy magnetometru. Ze względu na to wartości wskazania należy traktować jako orientacyjne. 

W  dolnej  linii  wskazywane  jest  natężenie  prądu  testowego.  W  tej  funkcji  można

skorygować jego wartość. W tym celu  należy nacisnąć i trzymać klawisz F2 oraz użyć odpowiednio

klawiszy, bądź pokrętła nastawnika. 

Drugą funkcją jest „SIŁA DOCISKU” głównie dla styczników elektromagnetycznych.

Po zamontowaniu na stojaku stycznika należy wybrać napięcie nominalne i zakres amperomierza oraz oraz

ustawić miernik siły (wagę) do pozycji  roboczej.  Rys 24. Linkę wagi przeprowadzić przez bloczek, a z

drugiej strony pętlę zaczepić z tyły styku ruchomego Rys.23. Dociskając palcami styk ruchomy do styku

stałego, sprawdzić czy linka jest luźna. Następnie nacisnąć

„START”. Styki zamkną się, a w aparacie włączy się sygnał

dźwiękowy. Delikatnie napiąć linkę i zcisnąć śrubkę zacisku

linki.  Następnie  uruchomić  wagę  naciskając  na  niej

środkowy klawisz i kręcić powoli pokrętłem przy wadze aż

do  zaniknięcia  sygnału  dźwiękowego.  Odczytać  wynik  i

wpisać w odpowiednim polu w sekcji  „SIŁA DOCISKU”.

Zluzować naciąg linki kręcąc pokrętłem wagi.
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Rysunek 22

Rysunek 23



Następnie  nie  zatrzymując  pomiaru  włożyć

rozpieracz w szczelinę elektromagnesu i kręcąc karbowaną

rączką zablokować jego kotwicę w pozycji zamkniętej.

Dotknąć na ekranie pole „WYŁĄCZ U” , a następnie kręcąc pokrętłem rozpieracza znaleźć granicę

działania  sygnału  dźwiękowego  i  pozostawić  go  w  stanie  działania.  Kręcąc  pokrętłem  wagi

doprowadzić  do  zaniku  sygnału  dźwiękowego,  zapisać  w  odpowiednim  polu  sekcji

„POCZĄTKOWA SIŁA DOCISKU” otrzymany wynik. Nacisnąć „STOP”

9.3 Trzecią funkcją jest „POMIAR REZYSTANCJI CEWKI”.

Dla styczników elektromagnetycznych pomiar  odbywa się  automatycznie  metodą techniczną  w

dwóch taktach.

W pierwszym takcie  do  cewki  stycznika  doprowadzone  jest  obniżone  napięcie  tak  aby zwora

magnetyczna  stycznika  nie  uruchomiła  styków  zwierających  rezystory  dodatkowe  stycznika,

mierzony  jest  napięcie  i  prąd  cewki,  wyliczana  jest  oporność  cewki  Rc.  W drugim takcie  do

stycznika doprowadzone jest napięcie nominalne,  stycznik zamyka się całkowicie mierzona jest

wtedy suma rezystancji cewki i rezystorów dodatkowych (Rc+Rd). Po automatycznym wyłączeniu

napięcia wyliczana jest wartość Rd, a następnie wyświetlana na ekranie. 

Standardowo dla pierwszego taktu przyjmowane jest 20% napięcia nominalnego. Gdyby okazało

się że jest to za dużo można w opcjach zmienić tą wartość.
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Rysunek 24 Robocza pozycja wagi

Rysunek 25



10. Tworzenie i zapisywanie opisów badanych wyłączników

W praktyce podczas naprawy i regulacji wyłączników (zabezpieczeń) wykonuje się wielo-

krotnie regulacje i pomiary tego samego obiektu, aby doprowadzić go do pełnej sprawności. Kiedy

już przekonani jesteśmy że naprawiany obiekt osiągnął pełną sprawność powinno dokonać się osta-

tecznych pomiarów i stworzyć protokół z tych pomiarów. W aparacie EMEX T-EP jest specjalne

pole znajdujące się u dołu Rys.52. ekranu okien pomiarowych, gdzie można wpisać podstawowe

dane sprawdzanego wyłącznika, a w polu Uwagi można wpisać dowolny tekst.

Tworzenie opisu

1. Dotknąć pola spowoduje to wywołanie dotykowej klawiatury na ekran Rys.53.

 

Rysunek 26: Widok na pole opisu badanego obiektu

Rysunek 27: Klawiatura dotykowa na ekranie
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2. Dotknąć pola np. „Typ:” Rys.54.

3. Dotknąć miejsce gdzie chcemy postawić kursor Rys.56.

dalej używając kursora i klawiatury dokonujemy opisu wyłącznika w pożądany przez nas sposób

np. przez edycję poprzedniego opisu. Rys.55.

Rysunek 28: Widok po dotknięciu pola TYP (zakreślony pomarańczową ramką)

Rysunek 29: Opis wyłącznika kpl.
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Dotykając pola Zapisz Opis otwieramy okno Rys.57.

Dotykamy pola „Nowy folder”, pojawia się okno Rys.58.
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Rysunek 30: Widok ekranu po dotknięciu pola "Zapisz opis"

Rysunek 31: Okno wprowadzania nazwy nowego folderu



Dotykamy pola  Rys.59. I wprowadzamy nazwę nowego folderu np. ABB Rys.61.

Uwagi o klawiaturze ekranowej: Ekranowa klawiatura ma kilka użytecznych klawiszy

najważniejsze  to  klawisz   „zamykający  klawiaturę”  i  klawisz  służący  do prze-

suwania klawiatury po obszarze ekranu. Pozostałe klawisze pokazano na Rys.60, a inne opisane

są przez system operacyjny po ich dotknięciu.
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Rysunek 32: Klawiatura gotowa do wprowadzania nowej nazwy

Rysunek 33: Klawisze specjalne klawiatury ekranowej



Dotykamy  pola  „OK”,  następnie

klawiszem

przesuwamy klawiaturę na dół

ekranu Rys.61, aby odsłonić

pole „Zapisz” Rys.62.

i dotykamy tego pola. Został

utworzony nowy folder o nazwie ABB

Rys.62.       

Uwaga!  Nazwy  folderów

poprzedzone  są  strzałką,  a  nazwy

plików  nie  mają  żadnego

poprzedzającego znaku.

Dalej  dotykamy dwa razy pole ABB

Rys.63. 
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Rysunek 34: Wprowadzona nazwa folderu ABB

Rysunek 35: Klawiatura przesunięta na dół ekranu

Rysunek 36: Utworzono folder o nazwie ABB



Jesteśmy teraz wewnątrz foldera ABB,

dotykamy dwa razy pola „Nowy plik”, 

Rys.64.

pole to podświetla się na niebiesko Rys.65.

wywołujemy klawiaturę i wpisujemy w niebieskim

polu  nazwę pliku.  Rys.66,  a  następnie  dotykamy

pola  „Zapisz”,  okno  folderów  zamyka  się  i

wyświetla  się  okno  pomiarowe  z  klawiaturą

Rys.67.

Od tego  momentu  w folderze  ABB znajduje  się

opis  naszego  wyłącznika.  Można  w  ten  sposób

stworzyć  opisy  wszystkich  używanych

wyłączników zapisując je folderach np. o nazwach

producentów,  lub  innych  wybranych  przez

użytkownika  nazwach.  Można  też  stworzyć

szablon  opisu  np.  bez  szczegółowego  numeru

fabrycznego,  czy  daty  produkcji.  Stworzenie

zbioru szczegółowych opisów ma tę zaletę że przy

każdym pomiarze wczytujemy tylko właściwy opis

i  niepotrzebne  jest  już  wykonywanie  za  każdym

razem wyżej opisanych czynności.
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Rysunek 37: Utworzono folder o nazwie ABB

Rysunek 39: Utworzono folder o nazwie ABB

Rysunek 38: Utworzono folder o nazwie ABB

Rysunek 40: Widok okna po wykonaniu funkcji
„Zapisz”



11. Wczytanie opisu badanego wyłącznika

Kiedy mamy już skatalogowane opisy bada-

nych wyłączników możemy te dane zaimportować

do okna pomiarowego. Mogą to być pełne dane lub

tylko podstawowy szablon opisu wyłącznika. 

Aby wczytać opis (szablon opisu) do okna pomiaro-

wego Rys.68 należy dotknąć pola „Wczytaj opis”,

pojawi się wtedy okno jak Rys.69. Widzimy 

że są tam trzy katalogi (nazwa katalogu poprzedzo-

na jest strzałką) ABB; SECHERON UR-6; SECHE-

RON WA-41 i jeden plik o nazwie domyślny (bez

strzałki).

Dotykamy pola SECHERON WA-41 i wtedy wcho-

dzimy do wnętrz katalogu gdzie znajdują się dwa

pliki o nazwach: NUMER XXXX 

i NUMERYYYYY. 

UWAGA! Nazwy plików zostały uprzednio wybrane

w sposób arbitralny.

Dotykamy dwa razy np. pola z nazwą NUMER XXXX Rys.70. Nastąpi przejście do okna pomiaro-

wego z wczytanym szablonem z pliku  NUMER XXXX Rys.71.
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Rysunek 41: Widok po wejściu do trybu „Praca
ręczna”

Rysunek 42: Widok okna po dotknięciu pola
„Wczytaj opis”

Rysunek 43: Wybranie folderu „NUMER XXXX”



Pole  opisu  wyłącznika  możemy  dowolnie

edytować,

a następnie zapisać we właściwym katalogu.(patrz

rozdz. 12)

12.Tworzenie i zapisywanie raportów

Tworzenie  i  zapisywanie  raportów pokazane zostanie  na  przykładzie  wyłącznika  WSPS

produkcji APENA. Dane wyłącznika z tabliczki znamionowej:

1. Producent APENA 5. In=630A

2. Numer fabryczny: 6395 6. Idz=500-1200A

3. Rok produkcji:1980 7. Uster=250V

4. Un=250V DC 8. PN-63/E-06121

5. In= 630A 9. Pat PRL-52388

1. Wczytujemy opis dowolnego wyłącznika np. „NUMER XXXX” Rys.72.
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Rysunek 44: Widok okna pomiarowego z opisem
wyłącznika „NUMERXXXX”



2. Dokonujemy edycji  wczyta-

nego  opisu  wpisując  nowe

dane  z  tabliczki  znamiono-

wej (patrz rozdz.11) Rys.73.
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Rysunek 45: Widok okna pomiarowego z opisem wyłącznika
„NUMERXXXX”



3.Jeżeli  chcemy  zachować

na  przyszłość  nowy  opis,

zapisujemy  go  w  odpowiednim

katalogu

4. Wybieramy tryb pomiaru

np. „CZAS” Rys.74.

5.  Ustawiamy  parametry

pomiaru czasu

6. Dokonujemy pomiaru Rys. 75.

Dotykamy pole „Raport”, pojawia się

okno Rys.76.
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Rysunek 46: Widok okna pomiarowego z opisem wyłącznika „APENA”

Rysunek 47: Widok okna pomiarowego z opisem wyłącznika „APENA”

Rysunek 48: Widok okna pomiarowego z opisem wyłącznika „APENA”



7. Dotykamy pole „Zapisz raport”.

Otworzy  się  okno  tworzenia  katalogów

raportów Rys.71.

8. Dotykamy pole „Nowy folder”,

otworzy  się  okno  wprowadzania  nazwy

nowego foldera Rys. 78
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Rysunek 49: Widok okna pomiarowego z opisem wyłącznika „APENA”

Rysunek 50: Okno tworzenia katalogów raportów

Rysunek 51: Okno tworzenia katalogów raportów



9.  Wpisujemy nazwę folderu  „APENA”,

dotykamy „OK”,

następuje  powrót  do  okna  katalogów,

gdzie widzimy utworzony nowy katalog

o nazwie „APENA”.

10. Dotykamy dwa razy pole z nazwą 

„APENA”  i  znajdziemy  się  wewnątrz

tego katalogu. Rys.80.

10.  W polu  na  samej  górze  wpisujemy

nazwę raportu: „BADANIE 24_04_2013

CZAS” i dotykamy pola „ZAPISZ”

UWAGA! W nazwach folderów i  plików

nie wolno używać znaków: . (kropki);  / ;

\  ; ? ; * ; „ (cudzysłów); : (dwukropek) ;

> ; < ;  | ; + ;  ,(przecinek) ;  ; (średnik);

= ;  ! ; [ ] ; () (nawiasy).
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Rysunek 52: Okno tworzenia katalogów raportów

Rysunek 53: Okno z nowym katalogiem „APENA”

Rysunek 54: Okno tworzenia katalogów raportów



Nastąpi  powrót  do  okna  tworzenia

raportu z tą różnicą że raport jest już

zapisany na twardym dysku, a u góry

po  słowie  Raport:  zamiast  nazwy

„nowy plik” jest nazwa „BADANIE

23_04_2013 CZAS”.

13.Wczytanie raportów z dysku

Przy powtórnym badaniu tego samego wyłącznika po dłuższej przerwie np. po roku można

porównać wyniki bieżących badań z poprzednimi. Można tego dokonać w dowolnym momencie.

Będąc np. W trybie „Praca ręczna” Rys.84. Dotykamy pole „Raport” i ukazuje się okno Rys.83.

w oknie tym dotykamy pole „Wczytaj raport”, pokazu-

je się okno katalogów Rys.85, dotykamy np. pole o nazwie „APENA”co powoduje wejście do wnę-

trza katalogu Rys.86 i tu wybieramy raport do

wyświetlenia np.”bADANIE 24_04_2013”, wtedy wyświetli się żądany raport Rys.89.
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Rysunek 55: Okno tworzenia katalogów raportów

Rysunek 57:
Rysunek 56:

Rysunek 59: Rysunek 58:



Przy pomocy niebieskiego suwaka z prawej strony ekranu, możemy „przewinąć raport do

dołu Rys.87 i 88.

EMEX T-EP powinien być obsługiwany przez personel przeszkolony w
zakresie BHP odnośnie pracy z urządzeniami elektrycznymi.
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Rysunek 60:

Rysunek 61:Rysunek 62:



14. Kopiowanie danych na zewnętrzny nośnik

Zapisane na twardym dysku raporty można skopiować na zewnętrzny nośnik np. Pendrive,

lub przenośny dysk twardy. Nośniki te powinny mieć system plików w formacie FAT32. Jeżeli na

tym nośniku znajdują się już jakieś pliki  i  foldery, zaleca się aby na zewnętrznym komputerze

stworzyć na nim katalog do którego będą kopiowane pliki z aparatu EMEX T-EP. 

Na przykład można stworzyć katalog o nazwie „EMEX RAPORTY”. Kopiowania plików można

dokonać w dowolnej chwili, w tym celu po uruchomieniu aparatu należy włożyć do portu USB do-

stępnego na bocznej ściance aparatu Rys.90. Pendrive, lub przenośny dysk twardy.

Będąc  np.  w trybie  „Praca  ręczna”  dotykamy pole

„Raport” Rys.91, wyświetli sie okno Rys.94,

w oknie tym powinna wyświetlić się zawartość Pendriva, jeżeli nie to dotykamy pole „Odśwież”,

następnie  dwa  razy  (jednokrotne  dotknięcie  podświetla  pole  na  niebiesko)  dotykamy  pole  np.

„EMEX RAPORTY”(t.j. katalog Pendriva gdzie chcemy skopiować pliki z aparatu) Rys.92, wtedy

znajdziemy się wewnątrz katalogu do którego będą kopiowane pliki. Dotykamy z lewej strony np.

katalog o nazwie „APENA”, czyli katalog który chcemy skopiować na Pendriva Rys.93, a następ-

nie dotykamy pole „KOPIUJ”, wyświetli się obraz Rys.95.

EMEX T-EP powinien być obsługiwany przez personel przeszkolony
w zakresie BHP odnośnie pracy z urządzeniami elektrycznymi.
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Rysunek 68: Ustawienie kursora (tu na końcu znaków xxxx)
Rysunek 65: Rysunek 67: Rysunek 66: 

Rysunek 63:Widok na wnękę z portami komputera

PC
Rysunek 64:



Dotykamy pole „TAK” i katalog APENA wraz z zawartością zostanie skopiowany.
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Rysunek 69: Pole potwierdzenia kopiowania



15.Wyposażenie 

1. Walizka na kable  1 szt. 

2. Kable silnoprądowe 2 szt

3. Przewód wyjścia napięciowego 1 szt.

4. Przewód dom pomiaru spadków napięć 1 szt.

5. Przewody adaptacyjne z krokodylami do pomiaru spadków napięć  2szt.

7. Przewód elektrycznych stojaka 1szt.

8. Przewód elektrycznych stojaka 1szt.

9. Magnetometr statyczny 1 szt.

10.Przewód zasilający 1 szt.

11.Dodatkowy przewód uziemiający 1 szt.

12.Instrukcja obsługi 1 szt.
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16. Dane techniczne 

● Prąd maksymalny wyjścia prądowego:     100[A]
● Klasa wskaźnika prądu: 1
● Wyprowadzone zaciski wewnętrznego bocznika 100A/60mV kl.0,5
● SEM na wyjściu prądowym           [8V]
● Napięcia nominalne zasilacza cewek 48V i 110V
● Moc wyjścia napięciowego       400[W]
● Zasilanie:       sieć trójfazowa 400V [V]
● Pobór mocy spoczynkowej    80 [VA]
● Pobór mocy w czasie pracy             do 1,5 [kVA]
● Obudowa           IP 20
● Klasa temperaturowa izolacji                 B
● Zakres temperatury pracy                 00C +400C 
● Wilgotność    5 do 90% (bez kondensacji)
● Zgodność z   EN 61010 
● Masa ok. bez kabli i przewodów        55 [kg]
● Wymiary modułu sterującego (szerokość x długość x wysokość) 400  x  610  x  720 [mm]
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17.Gwarancja 

1. Producent udziela 12 miesięcznej gwarancji na aparat "EMEX T-EP

 numer fabryczny:....................  licząc od daty zakupu.

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.

Data zakupu ......................................
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