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OSTRZEŻENIA !
1. PODCZAS PRACY APARAT NIE POWINIEN POZOSTAWAĆ BEZ DOZORU. Apa-

rat jest wykonany z nowoczesnych podzespołów, jednak podczas pracy aparat wytwarza

w obwodzie wyjściowym duży prąd powodujący silne nagrzewanie kabli wyjściowych

i dlatego należy zachować szczególną ostrożność, a aparat nie powinien pozostawać bez

dozoru.

2. NIE WOLNO EKSPLOATOWAĆ APARATU BEZ SKUTECZNEGO UZIEMIENIA

OBUDOWY Należy upewnić się czy gniazdo sieciowe do którego przyłączony zosta-

nie aparat ma sprawny przewód ochronny! (PE)

3. Wszelkie manipulacje związane z dołączaniem przewodów do badanych obiektów po-

winny 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 POD-

CZAS DESZCZU MŻAWKI LUB ŚNIEŻYCY.

6. Przewody mają izolację wykonaną z gumy, lub polwinitu i przystosowane są do prze-

wodzenia dużych prądów, jednakże w czasie eksploatacji mogą się silnie nagrzewać, co

może grozić oparzeniem!

UWAGA!
EMEX 1000M powinien być obsługiwany przez osoby przeszkolone
do pracy z urządzeniami elektrycznymi.
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1 PRZEZNACZENIE I BUDOWA APARATU

EMEX 1000 M

Aparat EMEX 1000M przeznaczony jest do kontroli poprawności działania, wykrywania

nastaw i regulacji zabezpieczeń nadprądowych w obwodach prądu przemiennego.

Aparat EMEX 1000 M wykonany jest jako urządzenie przenośno-przewoźne w postaci me-

talowej konstrukcji która może być umieszczona na wózku. Rys. 1b. Dodatkowe uchwyty

Rys. 1b, Rys. 1c umożliwiają przenoszenie urządzenia np. po schodach przez dwie lub wię-

cej osób.

(a) widok na wózek i aparat (b) aparat na wózku (c) uchwyty do przenoszenia

Rysunek 1: Aparat EMEX 1000 M

UWAGA!
EMEX 1000 M powinien być obsługiwany przez osoby przeszkolone
do pracy z urządzeniami elektrycznymi.

UWAGA!
Nie wolno eksploatować aparatu EMEX 1000 M bez skutecznego
uziemienia obudowy.
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Płytę czołową aparatu EMEX 1000 M pokazano na rysunku 2.

Rysunek 2: Płyta czołowa

W górnej części płyty czołowej apa-

rat znajduje się gniazdo USB słu-

żące do ewentualnego podłączenia

zewnętrznego komputera. Poniżej

znajdują się trzy klawisze ozna-

czone jako F1; F2; F3, oraz nie-

co na prawo pokrętło nastawnika.

Z prawej strony pulpitu znajdują się

przyciski „START” i ”STOP” słu-

żące do uruchamiania i zatrzymy-

wania wymuszania prądu. Central-

ną część płyty czołowej zajmuje duży tekstowy wyświetlacz LCD. Na lewym boku aparatu

rys.?? w dolnej części znajduje się przyłącze sieciowe i wyłacznik aparatu, zaś z prawej strony

aparatu u dołu znajduje się gniazdo wyjściowe wykorzystywane przy zdejmowaniu charak-

terystyk magnesowania przekładników rys. 3b. Na górze prawego boku znajdują się gniazda

służące do przyłączania przewodów sterujących oznaczone jako "STYK ZAŁ" i "STYK WYŁ"

rys. 3c.

(a) Przyłącze sieciowe (b) Gniazdo wyjściowe charakte-

rystyk magnesowania

(c) Gniazda sterujące

Rysunek 3
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Z tyłu aparatu znajduje się radiator modułu mocy, oraz śruba służąca do mocowania aparatu

do wózka rys. 4a, rys. 4b. Wewnątrz obudowy aparatu znajduje się moduł mocy, transforma-

(a) Widok na tył aparatu (b) Widok od tyłu na aparat z wóz-

kiem

Rysunek 4

tor wyjściowy z jedenastoma odczepami, pomocniczy układ mikroprocesorowy bezpośrednio

sterujący modułem mocy, układami pomiarowymi i mogący przekazywać uzyskane wyniki

i sygnały przez łącze USB do zewnętrznego komputera klasy PC. Wewnątrz obudowy znajdują

się niezbędne dodatkowe układy elektroniczne, w tym zasilacz układów elektronicznych.

Schemat blokowy aparatu pokazany jest na rys. 5. Napięcie zasilające aparat doprowadzone

jest poprzez 2 torowy wyłącznik główny do filtra EMC. Dalej napięcie zasilające doprowa-

dzone jest do zasilacza układów elektronicznych, oraz do modułu mocy aparatu wyposażo-

nego w stycznik. Zadaniem stycznika głównego jest odłączenie modułu mocy od sieci zasi-

lającej w stanie „STOP” działającego aparatu. W module mocy napięcie zasilające poddane

jest regulacji przy pomocy kluczy zbudowanych na tranzystorach IGBT, a nastepnie przez filtr

dolnoprzepustowy doprowadzone jest do transformatora wyjściowego. Na module mocy za-

montowane są specjalne pośrednie układy sterujące bramkami tranzystorów IGBT sygnałami

dostarczanymi przez system mikroprocesorowy. Na module mocy, transformatorze i innych

silnie obciążonych elementach zamocowane są przetworniki do pomiaru temperatury, które

przy współpracy z systemem mikroprocesorowym wyłączają wymuszanie w przypadku nad-

miernego wzrostu temperatury. Aparat EMEX 1000M zasilany jest z jednofazowej sieci prądu

przemiennego o nominalnym napięciu 230V/50Hz.
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Aparat EMEX 1000M ma następujące funkcje pomiarowe:

1. PRACA RĘCZNA; ręczne poszukiwanie prądu pobudzenia i odpadu zabezpieczenia

2. NAJAZD; automatyczne liniowe zwiększania wartości aż do chwili jego pobudzenia

3. AUTO; automatyczne poszukiwanie prądu pobudzenia i odpadu zabezpieczenia

4. POMIAR CZASU;

5. POMIAR CZASU AUTO

6. HISTEREZA; pomiar histerezy przekaźnika

7. ZWARCIE; pomiar czasu uruchamiany zmknięciem styków wyłącznika mocy

8. ZDALNE; uruchamianie wymuszania zewnętrznym stykiem

9. SPZ1U;SPZ2U;SPZ3U; pomiar czasów układów SPZ "udanych"

10. SPZ1NU;SPZ2NU;SPZ3NU; pomiar czasów układów SPZ "nieudanych"

11. MAGNESOWANIE; pomiar charakterystyk magnesowania przekładników

UWAGA!
EMEX 1000 M powinien być obsługiwany przez osoby przeszkolone
do pracy z urządzeniami elektrycznymi.
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Rysunek 5: Schemat blokowy aparatu EMEX 1000 M
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2 PRZYŁĄCZENIE APARATU EMEX 1000 M

DO SIECI ZASILAJĄCEJ

Aparat przystosowany jest do zasilania z jednofazowej sieci o napięciu fazowym 230V przy

pomocy 3 żyłowego kabla zakończonego z jednej strony gniazdem kablowym, które należy

włożyć do odpowiedniego wtyku znajdującego się na obudowie aparatu rys. 6.

Rysunek 6: Przyłącze

sieciowe

Z drugiej strony kabel zasilający zakończony jest standardo-

wą łącznie z przewodem PE, którą którą należy włożyć do

odpowiedniego gniazda.

UWAGA!
EMEX 1000 M powinien być obsługiwany przez osoby przeszkolone
do pracy z urządzeniami elektrycznymi.

UWAGA!
Nie wolno eksploatować aparatu EMEX 1000 M bez skutecznego
uziemienia obudowy.
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3 PRZYŁACZENIE TORU PRĄDOWEGO DO

WYMUSZALNIKA I BADANEGO

WYŁACZNIKA

Standardowo aparat wyposażony jest w dwa typy kabli silnoprądowych. Jeden o przekroju

120mm2 i długości 4m każdy, służy do wymuszania prądów na zakresach 500A i 1250A, zaś

drugi typ o przekroju 10mm2 słuzy do wymuszania prądów na zakresach do 100A. Z jednej

strony kable o przekroju 120mm2 zakończone są zaciskami śrubowymi które należy przykręcić

do odpowiednich zacisków aparatu. W przypadku wymuszania prądów większych od 1000A

do podstawowych kabli dołączyć należy równolegle drugą parę kabli. Najpierw należy sta-

rannie przykręcić jeden kabel do środkowego zacisku wymuszalnika a następnie drugi kabel

przykręcić należy do wybranego drugiego zacisku rys. 7a. Gdy podczas przykręcania zacisków

okaże się że dwie rączki przeszkadzają sobie wzajemnie, należy już dokręconą rączkę pocią-

gnąć i odpowiednio przestawić. Przy wyborze numeru zacisku należy kierować się uwagami

(a) Przyłączenie "grubych" kabli (b) Przylaczenie "cienkich" kabli

Rysunek 7

zawartymi w dodatku do niniejszej instrukcji obsługi, gdzie opisane są doświadczenia autora na

temat wymuszania dużych prądów. Ogólnie powiedzieć można że dla prądów 1000A do 2000A

użyteczne będą zwoje numer 1i 2. Pomocna okazać może się tabela obciążeń pokazana na ry-

sunku 8 w której dla każdego numeru zacisku wyjściowego podano przybliżoną impedancję

Rysunek 8: Tabela obciążeń

wewnętrzną wymuszalnika, jak i maksymalną SEM. Należy pamiętać że podana impedancja

wewnętrzna nie uwzględnia przetransformowanej na stronę wtórną impedancji sieci zasilającej

w tym impedancji stosowanych przedłużaczy.
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Kable o przekroju 10mm2 przyłączać należy do zacisków aparatu oznaczonych jako "Wyj-

ście do 100A" rys. 7b

UWAGA! Do aparatu podczas pracy może być dołączony tylko jeden rodzaj kabli prądo-

wych. Po przyłączeniu kabli nalezy wybrać zakres prądowy odpowiedni dla wybranych ka-

bli. Dla "grubych" kabli odpowiednimi zakresami są zakresy powyżej 100A (500A; 1250A;

2500A), a dla "cienkich kabli odpowiednie zakresy to 100A i mniejsze (100A; 50A; 10A; 1A;

0,1A). Przy przełączaniu między zakresami 100A na 500A lub odwrotnie, na wyświetlaczu

LCD pojawiają się komunikaty jak na rysunkach 9a i 9b.

(a) (b)

Rysunek 9: Komunikaty związane z dołączaniem kabli wyjściowych

Komunikaty te kasuje się klawiszem "STOP".

Po załączeniu zasilania aparat zgłasza się w trybie „Praca Ręczna” na zakresie 1250A i na

wyświetlaczu pojawia się obraz jak na rysunku 10.

Rysunek 10: Widok na wyświetlacz po wejściu do trybu pracy ręcznej

Na ekranie tym z lewej strony u góry wyświetlana jest nazwa aktualnego trybu pracy w tym

przypadku "P.ręczna", z prawej strony w polu "Zak:" wyświetlany jest aktualnie wybrany za-

kres pracy. Poniżej w polu "Izad:" wyświetlana jest wybrana wartość prądu który zostanie

wymuszany po naciśnięciu przycisku"START". W polu "T" wyświetlana będzie wartość cza-

su jaki upłynął od chwili naciśnięcia przycisku"START" do chwili zadziałania zabezpieczenia.

W polu "Imie: wskazywana będzie wartość prądu płynącego w trakcie wymuszania. W polu

"Iwył:" po zakończeniu wymuszania wskazana zostanie wartość prądu przy którym zadzia-

łało badane zabezpieczenie. Litera "S" wyświetlana w środku u dołu wyświetlacza wskazuje
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że pokrętło nastawnika działa "szybko", naciskając pionowo przez chwilę pokrętło nastawni-

ka można zmienić jego działanie na "wolne", a litera "S" zamieniona zostanie na literę "W".

Jeżeli wybrany zostanie zakres prądowy od 100A w dół to na wyświetlaczu pojawi się dodat-

kowe pole rys. 11 na którym wyświetlana będzie wartość impedancji pętli toru prądowego.

Wyświetlana wartość może służyć do oceny prawidłowości przyłączenia toru prądowego.

Rysunek 11
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4 PZYŁĄCZENIE PRZEWODU STERUJĄCEGO

DO WYMUSZALNIKA I BADANEGO

ZABEZPIECZENIA

Typowe zabezpieczenia energetyczne nie przerywają prądu płynącego w torze głównym,

zamiast tego po przekroczeniu nastawionej wartości progowej pobudzają układy automatyki

sterujące według własnego algorytmu otwarciem wyłącznika mocy. Podobna sytuacja jest przy

sprawdzaniu progu pobudzenia i histerezy przekaźników. W celu umożliwienia sprawdzanie

tego rodzaju elementów aparat EMEX 1000 M ma wejście służące do przyłączenia przewo-

du sterującego rys. 12 oznaczone jako "STYK WYŁ". Nad gniazdem przewodu sterującego

znajduje się dioda świecąca, która świeci gdy styk sterujący jest zwarty.

Rysunek 12: Przyłącze prze-

wodu sterujacego styku wył

Z jednej strony przewód sterujący zakończony jest odpowied-

nią wtyczką, natomiast z drugiej strony przewód sterujący za-

kończony jest dwoma końcówkami (wtykami).

Styki badanego przekaźnika mogą być w stanie beznapięcio-

wym rys. 13a, jak również może na nich panować napięcie do

250V DC rys. 13b. Wejście sterujące aparatu EMEX 7,5kADC-

MZ jest galwanicznie odizolowane od obudowy aparatu i jego

pozostałych wewnętrznych obwodów.

Do badanego zabezpieczenia lub przekaźnika wtyki powin-

ny być dołączane równolegle do styku przekaźnika Rys. 13b,

a nie równolegle do cewki przekaźnika rys. 14, powinny one być

dołączane tak aby czerwony wtyk dołączony był do dodatniego

bieguna zasilania, a drugi wtyk do bieguna ujemnego rys. 13b.

(a) Styk beznapięciowy (b) Prawidłowe dołączenie kabla sterującego

Rysunek 13: Dołączenie przewodu sterującego
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Odwrotne połączenie nie spowoduje uszkodzenia aparatu, jedynie uniemożliwi jego prawi-

dłowe działanie. Styki badanego przekaźnika mogą być w stanie początkowym zwarte (nor-

malnie zwarte) lub rozwarte (normalnie otwarte). Aparat EMEX 1000 M reaguje na zmianę

stanu styku.

Rysunek 14: Nieprawidlowe dolączenie przewodu sterującego

UWAGA !
• Na bolcach wtyków przewodu sterującego występuje

napięcie stałe z obwodu badanego przekaźnika. Rys. 13b

i Rys. 14. Zachować szczególną ostrożność !

UWAGA!
EMEX 1000 M powinien być obsługiwany przez osoby przeszkolone
do pracy z urządzeniami elektrycznymi.
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5 OPIS ELEMENTÓW STERUJĄCYCH

Sterowanie pracą aparatu EMEX 1000 M odbywa się za pomocą przycisków, oraz pokrętła

nastawnika umieszczonych na płycie czołowej aparatu.

Rysunek 15: Pupit sterowania aparatem

Z prawej strony płyty czołowej znajdują przyciski "START" i "STOP" służące do urucha-

miania i zatrzymywania wymuszania. Nad nimi znajduje się małe pokrętło do regulacji kon-

trastu wyświetlacza. W środku płyty czołowej znajduje się pokrętło nastawnika służące do

nastawiania i regulacji prądu. Przyciski po lewej stronie oznaczone jako F1; F2 i F3, służą

w zależności od wybranej funkcji do wyboru parametrów pracy aparatu takich jak zakres prą-

dowy, prąd poczatkowy, prąd próbny etc. Szczegóły omówione są przy opisie poszczególnych

funkcji aparatu.
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6 RĘCZNE POSZUKIWANIE PRĄDU ZADZIAŁANIA

ZABEZPIECZENIA

Po załączeniu zasilania aparat zgłasza się w trybie „Praca Ręczna” na zakresie 1250A i na

wyświetlaczu pojawia się obraz jak na rysunku 16.

Rysunek 16: Widok na wyświetlacz po wejściu do trybu pracy ręcznej
Na ekranie tym z lewej strony u góry wyświetlana jest nazwa aktualnego trybu pracy w tym

przypadku "P.ręczna", z prawej strony w polu "Zak:" wyświetlany jest aktualnie wybrany za-

kres pracy. Poniżej w polu "Izad:" wyświetlana jest wybrana wartość prądu który zostanie

wymuszany po naciśnięciu przycisku"START". W polu "T" wyświetlana będzie wartość cza-

su jaki upłynął od chwili naciśnięcia przycisku"START" do chwili zadziałania zabezpieczenia.

W polu "Imie: wskazywana będzie wartość prądu płynącego w trakcie wymuszania. W polu

"Iwył:" po zakończeniu wymuszania wskazana zostanie wartość prądu przy którym zadziała-

ło badane zabezpieczenie. Litera "S" wyświetlana w środku u dołu wyświetlacza wskazuje że

pokrętło nastawnika działa "szybko", naciskając pionowo przez chwilę pokrętło nastawnika

można zmienić jego działanie na "wolne", a litera "S" zamieniona zostanie na literę "W". Jeżeli

aparat był już załączony i wybrany był inny tryb pracy np. POMIAR CZASU to aby wybrać

tryb "PRACA RĘCZNA" należy nacisnąć klawisz "STOP". Wyświetli się wtedy ekran z menu

aparatu rys. 17.

Rysunek 17
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"Przewijając" menu pokrętłem nastawnika albo klawiszam F1 lub F2 wybieramy pożądany

przez nas tryb pracy (tu:"Praca ręczna") i zatwierdzamy wybór klawiszem F3.

Dalej należy:

1. Przyłączyć przewody wyjściowe do aparatu i badanego wyłącznika zgodnie z obowiązu-

jącymi procedurami BHP.

Uwaga! Dla prądów większych niż 100A należy użyć "grubych" kabli dołączanych do
dużych zacisków, natomiast dla prądów mniejszych od 100A należy użyć "cienkich" prze-
wodów wyjściowych dołączonych do małych zacisków.
2. Dołączyć przewód sterujący do aparatu (do gniazda aparatu oznaczonego jako "STYK WYŁ")

i badanego zabezpieczenia.

Uwaga! Jeżeli badane zabezpieczenie np. termiczne zabezpieczenie silnika przerywa
po zadziałaniu obwód prądu wymuszanego to dołączenie przewodu sterującego nie jest
konieczne. Wymuszanie zakończone zostanie w momencie przerwania toru prądowego.
3. Przyłączyć przewód zasilający do aparatu, a następnie do odpowiedniego jednofazowego

gniazda zasilającego (L1; N i PE).

4. Załączyć wyłącznik umieszczony na lewej ścianie aparatu.

5. Wybrać klawiszem F1 lub F2 odpowiedni zakres prądowy stosownie do badanego nastaw ba-

danego zabezpieczenia, najlepiej aby spodziewany punkt zadziałania zabezpieczenia był w po-

łowie, lub powyżej połowy wybranego zakresu wymuszania. Pojawiające się w trakcie wyboru

zakresu komunikaty: "PRZEŁĄCZ NA DUŻE ZACISKI" lub "PRZEŁĄCZ NA MAŁE ZA-

CISKI" kasuje się klawiszem "STOP". Oczywiście w zależności od wybranego zakresu należy

dołączyć odpowiednie kable do zacisków wyjściowych aparatu.

6. Pokrętłem nastawnika ustawić początkową wartość prądu od której zacznie się wymuszanie.

7. Nacisnąć klawisz „START”, a następnie pokrętłem nastawnika zwiększać wartość płynącego

prądu aż do chwili zadziałania badanego wyłącznika.

Po zadziałaniu zabezpieczenia wymuszanie zostanie zatrzymane i w polu "Iwył" pojawi się

wartość prądu przy którym wyłącznik został otwarty. Rys.18.

Rysunek 18: Zakończenie pomiaru w pracy ręcznej
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8. Po zakończeniu badań odłączyć aparat od sieci zasilającej, a następnie ostrożnie od badanego

wyłącznika.(UWAGA! Kable wyjściowe mogą być gorące!)

UWAGA!
EMEX 1000 M powinien być obsługiwany przez osoby przeszkolone
do pracy z urządzeniami elektrycznymi.
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7 AUTOMATYCZNE POSZUKIWANIE PRĄDU

ZADZIAŁANIA ZABEZPIECZENIA

METODĄ NAJAZDU LINIOWEGO

Po załączeniu zasilania aparat zgłasza się w trybie „Praca Ręczna” na zakresie 1250A i na

wyświetlaczu pojawia się obraz jak na rysunku 19. Na ekranie tym z lewej strony u góry wy-

Rysunek 19: Widok na wyświetlacz po wejściu do trybu pracy ręcznej

świetlana jest nazawa aktualnego trybu pracy w tym przypadku "P ręczna", z prawej stro-

ny w polu "Zak:" wyświetlany jest aktualnie wybrany zakres pracy. Poniżej w polu "Izad:"

wyświetlana jest wybrana wartość prądu który zostanie wymuszany po naciśnięciu przyci-

sku"START". W polu "T" wyświetlana będzie wartość czasu jaki upłynął od chwili naciśnięcia

przycisku"START" do chwili zadziałania zabezpieczenia. W polu "Imie: wskazywana będzie

wartość prądu płynącego w trakcie wymuszania. W polu "Iwył:" po zakończeniu wymuszania

wskazana zostanie wartość prądu przy którym zadziałało badane zabezpieczenie. Litera "S"

wyświetlana w środku u dołu wyświetlacza wskazuje że pokrętło nastawnika działa "szybko",

naciskając pionowo przez chwilę pokrętło nastawnika można zmienić jego działanie na "wol-

ne", a litera "S" zamieniona zostanie na literę "W".
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Aby wybrać tryb "NAJAZD" należy nacisnąć klawisz "STOP". Wyświetli się wtedy ekran

z menu rys. 20. "Przewijając" menu pokrętłem nastawnika albo klawiszem F1 lub F2 wybiera-

Rysunek 20

my pożądany przez nas tryb pracy tu:"NAJAZD" i zatwierdzamy wybór klawiszem F3.

Dalej należy:

1. Przyłączyć przewody wyjściowe do aparatu i badanego wyłącznika zgodnie z obowiązu-

jącymi procedurami BHP.

Uwaga! Dla prądów większych niż 100A należy użyć "grubych" kabli dołączanych do
dużych zacisków, natomiast dla prądów mniejszych od 100A należy użyć "cieńkich" prze-
wodów wyjściowych dołączonych do małych zacisków.
2. Dołączyć przewód sterujący do aparatu (do gniazda aparatu oznaczonego jako "STYK WYŁ")

i badanego zabezpieczenia.

Uwaga! Jeżeli badane zabezpieczenie np. termiczne zabezpieczenie silnika przerywa
po zadziałaniu obwód prądu wymuszanego to dołączenie przewodu sterującego nie jest
konieczne. Wymusznie zakończone zostanie w momencie przerwania toru prądowego.
3. Przyłączyć przewód zasilający do aparatu, a następnie do odpowiedniego jednofazowego

gniazda zasilającego (L1; N i PE).

4. Załączyć wyłącznik umieszczony na lewej ścianie aparatu.

5. Wybrać klawiszami F1 lub F2 odpowiedni zakres prądowy stosownie do badanego nastaw

badanego zabezpieczenia, najlepiej aby spodziewany punkt zadziałania zabezpieczenia był

w połowie, lub powyżej połowy wybranego zakresu wymuszania. Pojawiające się w trakcie

wyboru zakresu komunikaty: "PRZEŁĄCZ NA DUŻE ZACISKI" lub "PRZEŁĄCZ NA MA-

ŁE ZACISKI" kasuje się klawiszem "STOP". Oczywiście w zależności od wybranego zakresu

należy dołączyć odpowiednie kable do zacisków wyjściowych aparatu.

6. Pokrętłem nastawnika ustawić początkową wartość prądu od której zacznie się wymuszanie

(najazd w górę).

7. Nacisnąć klawisz „START”, rozpocznie się samoczynne zwiększanie wartości płynącego

prądu aż do chwili zadziałania badanego wyłącznika.
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CYFROWY WYMUSZALNIK PRĄDU EMEX 1000 M INSTRUKCJA OBSŁUGI

Po zadziałaniu zabezpieczenia wymuszanie zostanie zatrzymane i w polu "Iwył" pojawi się

wartość prądu przy którym wyłącznik został otwarty. Rys. 21.

Rysunek 21: Zakończenie pomiaru po "najeździe"

8. Po zakończeniu badań odłączyć aparat od sieci zasilającej, a następnie ostrożnie od badanego

wyłącznika.(UWAGA! Kable wyjściowe mogą być gorące!)

UWAGA!
EMEX 1000 M powinien być obsługiwany przez osoby przeszkolone
do pracy z urządzeniami elektrycznymi.
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8 AUTOMATYCZNE POSZUKIWANIE PRĄDU

ZADZIAŁANIA ZABEZPIECZENIA

METODĄ "KOLEJNEGO WAŻENIA"

W tym automatycznym trybie zastosowano zmodyfikowany algorytm sukcesywnej aprok-

symacji (kolejnego ważenia) powszechnie stosowany w szybkich przetwornikach A/C. Algo-

rytm ten stosowany jest już od 1996 w wytwarzanych przez naszą firmę aparatach EMEX 100,

EMEX 1000, EMEX 500U.

Metoda sukcesywnej aproksymacji w zastosowaniu do rutynowego badania przekaźników

jest bardziej zbliżona do rzeczywistych warunków pracy przekaźnika. Jest metodą dynamiczną.

Dotychczas powszechnie stosowana metoda „najazdu liniowego” jest metodą statyczną, nie

odzwierciedlającą rzeczywistych warunków pracy przekaźnika (zwarcia). Wydaje się, że me-

todę sukcesywnej aproksymacji można stosować do szybkiego określania punktów przełączń

przekaźnika celem ustalenia wartości prądów dla pomiarów czasów zadziałania przekaźnika.

Zasada działania:

W pierwszym kroku ustawiona zostaje połowa(50%) wysterowania i po chwili (po czasie

oczekiwania na odpowiedź) układ sterujący sprawdza czy zmienił się stan styku, po czym prąd

zostaje wyłączony. Jeżeli stan styku nie zmienił się (przekaźnik nie zadziałał), to po przerwie

załączony zostaje prąd odpowiadający wysterowaniu powiększonemu o 25% (tj. 75% zakresu)

, jeżeli zaś układ stwierdził, że w pierwszym kroku zadziałał, następne sterowanie ustawiane

jest na 25% zakresu.

Cykl – zadanie wysterowania; oczekiwanie na odpowiedź; podjęcie decyzji o wartości na-

stępnego wysterowania, powtarza się w EMEX1000 M 12 razy, po czym następuje pomiar prą-

du i przejście do poszukiwania prądu „odpadu”. Wartością początkową w tym przypadku jest

uprzednio znaleziona wartość Izał, powiększona o pewien margines związany z niestabilnością

progu przełączenia przekaźnika (zabezpieczenia).
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Po załączeniu zasilania aparat zgłasza się w trybie „Praca Ręczna” na zakresie 1250A i na

wyświetlaczu pojawia się obraz jak na rysunku 22.

Rysunek 22: Widok na wyświetlacz po wejściu do trybu pracy ręcznej

Na ekranie tym z lewej strony u góry wyświetlana jest nazawa aktualnego trybu pracy w tym

przypadku "P.ręczna", Aby wybrać tryb "AUTO" należy nacisnąć klawisz "STOP". Wyświetli

się wtedy ekran z menu aparatu rys. 23. "Przewijając" menu pokrętłem nastawnika albo klawi-

Rysunek 23

szam F1 lub F2 wybieramy pożądany przez nas tryb pracy tu:"AUTO" i zatwierdzamy wybór

klawiszem F3.

Dalej należy:

1. Przyłączyć przewody wyjściowe do aparatu i badanego wyłącznika zgodnie z obowiązują-

cymi procedurami.

Uwaga! Dla prądów większych niż 100A należy użyć "grubych" kabli dołączanych do
dużych zacisków, natomiast dla prądów mniejszych od 100A należy użyć "cienkich" prze-
wodów wyjściowych dołączonych do małych zacisków.
2. Dołączyć przewód sterujący do aparatu (do gniazda aparatu oznaczonego jako "STYK WYŁ")

i badanego zabezpieczenia.

Uwaga! W trybie "AUTO" nie możemy sprawdzać zabezpieczeń przerywających po
zadziałaniu obwód wymuszania.
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3. Przyłączyć przewód zasilający do aparatu, a następnie do odpowiedniego jednofazowego

gniazda zasilającego (L1; N i PE).

4. Załączyć wyłącznik umieszczony na lewej ścianie aparatu.

5. Wybrać klawiszami F1 lub F2 odpowiedni zakres prądowy stosownie do badanego nastaw

badanego zabezpieczenia, najlepiej aby spodziewany punkt zadziałania zabezpieczenia był w

połowie, lub powyżej połowy wybranego zakresu wymuszania. Pojawiające się w trakcie wy-

boru zakresu komunikaty: "PRZEŁĄCZ NA DUŻE ZACISKI" lub "PRZEŁĄCZ NA MAŁE

ZACISKI" kasuje się klawiszem "STOP". Oczywiście w zależności od wybranego zakresu na-

leży dołączyć odpowiednie kable do zacisków wyjściowych aparatu.

6. Przy pomocy nastawnika wybrać czas oczekiwania na odpowiedź przekaźnika (zabezpiecze-

nia), standardowo ustawiony jest na 100ms. Rys.24

Rysunek 24

7. Nacisnąć klawisz „START”, rozpocznie się procedura wyznaczania prądu i odpadu przekaź-

nika metodą kolejnego ważenia. Po zakończeniu procedury wymuszanie zostanie zatrzymane

i w polu "Ipob" i "Iodp" pojawią się odpowiednie wartości. Rys. 25. Procedura ta może być w

każdej chwili przerwana przez operatora klawiszem "STOP".

Rysunek 25
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Jeżeli w trakcie pomiaru styk badanego przekaźnika nie zadziałał (np. przekaźnik uszkodzo-

ny), to procedura zostanie zatrzymana i na wyświetlaczu pojawi się komunikat jak na rys. 26.

Rysunek 26

8. Po zakończeniu badań odłączyć aparat od sieci zasilającej, a następnie ostrożnie od bada-

nego wyłącznika.(UWAGA! Kable wyjściowe mogą być gorące!)

UWAGA!
EMEX 1000 M powinien być obsługiwany przez osoby przeszkolone
do pracy z urządzeniami elektrycznymi.
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9 POMIAR CZASU ZADZIAŁANIA

ZABEZPIECZENIA

Uwaga! Przy pomiarze czasu zadziałania musimy znać wartość prądu przy którym ba-

dane zabezpieczenie ma się pobudzić (zadziałać). Wartość tą możemy wyznaczyć w trybie

„NAJAZD” lub manualnie w trybie „Praca Ręczna”.

Pomiar czasu może być wykonywany w trybie"PRACA RĘCZNA".

Uwaga! Pomiar czasu w trybie „PRACA RĘCZNA” może być wykonywany przy bada-

niu zabezpieczeń o dużej zwłoce zadziałania np. wyłączników termicznych, gdyż w tym trybie

aparat dostarcza do wyjścia prąd stabilizowany za pomocą regulatora PID. Regulator zapew-

nia stabilizację prądu, ale czas dochodzenia prądu do wartości zadanej jest relatywnie długi

(ok. 300ms).

Po załączeniu zasilania aparat zgłasza się w trybie „Praca Ręczna” na zakresie 1250A i na

wyświetlaczu pojawia się obraz jak na rysunku 28.

Rysunek 27: Widok na wyświetlacz po wejściu do trybu pracy ręcznej

Na ekranie tym z lewej strony u góry wyświetlana jest nazawa aktualnego trybu pracy w tym

przypadku "P.ręczna", z prawej strony w polu "Zak:" wyświetlany jest aktualnie wybrany za-

kres pracy. Poniżej w polu "Izad:" wyświetlana jest wybrana wartość prądu który zostanie

wymuszany po naciśnięciu przycisku"START". W polu "T" wyświetlana będzie wartość cza-

su jaki upłynął od chwili naciśnięcia przycisku"START" do chwili zadziałania zabezpieczenia.

W polu "Imie: wskazywana będzie wartość prądu płynącego w trakcie wymuszania. W polu

"Iwył:" po zakończeniu wymuszania wskazana zostanie wartość prądu przy którym zadziała-

ło badane zabezpieczenie. Litera "S" wyświetlana w środku u dołu wyświetlacza wskazuje że

pokrętło nastawnika działa "szybko", naciskając pionowo przez chwilę pokrętło nastawnika

można zmienić jego działanie na "wolne", a litera "S" zamieniona zostanie na literę "W".
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Pomiaru czasu w trybie "PRACA RĘCZNA" dokonuje się w nastepujący sposób:

1.Przyłączyć przewody wyjściowe do aparatu i badanego wyłącznika zgodnie z obowiązujący-

mi procedurami.

2. Przyłączyć przewód zasilający do aparatu, a następnie do odpowiedniego gniazda zasila-

jącego.

3. Przyłączyć przewód sterujący do aparatu i zabezpieczenia

3. Załączyć wyłącznik umieszczony u dołu na lewej ścianie aparatu.

4. Po uruchomieniu aparatu w trybie „PRACA RĘCZNA” ustawić odpowiedni zakres sto-

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

w połowie, lub powyżej połowy wybranego zakresu wymuszania.

Uwaga! Wartość zadana przy pomiarze czasu zadziałania nie może być mniejsza niż 10%

wybranego prądowego zakresu pomiarowego!

5. Ustawić wartość prądu (Izad) powyżej prądu zadziałania zabezpieczenia.

6. Nacisnąć klawisz „START”, po zadziałaniu zabezpieczenia wymuszanie zostanie zatrzyma-

ne i w polu „Czas pomiaru” pojawi się wartość czasu po którym wyłącznik został otwarty.

Rysunek 28: Wynik pomiaru czasu w trybie "PRACA RĘCZNA"

Do pomiarów czasów krótszych w aparacie EMEX 3kADC-MZwprowadzono tryb „CZAS”

i „CZAS AUTO”. Również w trybie tym przed jego użyciem musimy znać wartość prądu przy

którym badane zabezpieczenie ma się pobudzić (zadziałać).
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Wartość tą możemy wyznaczyć w trybie „NAJAZD” lub manualnie w trybie „Praca Ręcz-

na”. Jeżeli aparat był już załączony i wybrany był inny tryb pracy np." PRACA RĘCZNA" to

aby wybrać tryb "Pomiar Czasu" należy nacisnąć klawisz "STOP". Wyświetli się wtedy ekran

z menu 40.

Rysunek 29

"Przewijając" menu pokrętłem nastawnika albo klawiszami F1 lub F2 wybieramy pożądany

przez nas tryb pracy tu:"P.czasu" i zatwierdzamy wybór klawiszem F3. Po wejściu do trybu

„CZAS” naciskamy przycisk F3 wtedy znak dwukropka na wyświetlaczu przed polem "Ipr"

zaczyna "migać", możemy wtedy pokrętłem nastawnika ustawić wartość prądu próbnego na

ok. 70-80% spodziewanego prądu pobudzenia przekaźnika. Ponownie naciskamy klawisz F3,

znak dwukropka teraz będzie "migał" przed polem "Izad". Pokrętłem nastawnika ustawiamy

wartość prądu zadanego znacznie wyżej niż spodziewany prąd zadziałania badanego przekaź-

nika. Rys. 30

Uwaga! Wartość Izadane przy pomiarze czasu zadziałania musi być większa niż 10% wy-

branego prądowego zakresu pomiarowego!

Rysunek 30: Ustawienie prądów w pomiarze czasu
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Następnie naciskamy przycisk „START” co spowoduje uruchomienie pomiaru. W począt-

kowej niewidocznej na ekranie fazie pomiaru komputer przy użyciu powolnego regulatora PID

dostraja prąd na wartość wybranego przez operatora Ipróbnego, jednocześnie zapamiętuje war-

tość wysterowania dla modułu mocy. Znając żądany przez operatora prąd zadany (Izadane)

komputer oblicza wartość wysterowania dla modułu mocy aparatu odpowiadającą Izadanemu

i czeka na decyzję operatora. Rys. 31a. Po powtórnym naciśnięciu przycisku „START” następu-

je skok od zerowej wartości prądu do wyliczonej wartości Izadane, a następnie po zadziałaniu

badanego obiektu zatrzymanie pomiaru. Rys. 31b.

(a) Stan oczekiwania na decyzję operatora w trybie

"CZAS"

(b) Wynik pomiaru czasu

Rysunek 31: Etapy pomiaru czasu

W trybie „Czas Auto” działanie aparatu jest bardzo podobne do trybu „CZAS”. W począt-

kowej niewidocznej na ekranie fazie pomiaru komputer przy użyciu powolnego regulatora PID

dostraja prąd na wartość wybranego przez operatora Ipróbne, jednocześnie zapamiętuje wartość

wysterowania modułu mocy. Znając żądany przez operatora prąd zadany (Izadane) komputer

oblicza wartość wysterowania dla modułów mocy aparatu i nie czekając na decyzję operatora

od razu ustawia prąd wyjściowy aparatu na żądaną wartość prądu (Izadane). Po zadziałaniu

zabezpieczenia następuje zatrzymanie pomiaru.

UWAGA! Tryby „CZAS” i „CZAS AUTO” nie powinny być używane do pomiaru czasów

dłuższych niż kilka sekund. W trybie tym prąd zadany (Izadane) nie jest stabilizowany regula-

torem PID. Prąd wyjściowy (Izadane) będzie zmienił się wraz z termiczną zmianą rezystancji

kabli i rezystancji badanego zabezpieczania spowodowaną wymuszanym prądem.

UWAGA!
EMEX 1000 M powinien być obsługiwany przez osoby przeszkolone
do pracy z urzadzeniami elektrycznymi.
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Obsługa trybu „CZAS AUTO” jest prawie identyczna jak trybu „Czas”. Również w trybie

„CZAS AUTO” przed jego użyciem musimy znać wartość prądu przy którym badane zabez-

pieczenie ma się pobudzić (zadziałać). Wartość tą możemy wyznaczyć w trybie „NAJAZD”

lub manualnie w trybie „Praca Ręczna”.

Identycznie jak w trybie "CZAS", po wejściu do trybu „CZAS AUTO” naciskamy przycisk

F3 wtedy znak dwukropka na wyświetlaczu przed polem "Ipr" zaczyna "migać", możemy wte-

dy pokrętłem nastawnika ustawić wartość prądu próbnego na ok. 70-80% spodziewanego prądu

pobudzenia przekaźnika. Ponownie naciskamy klawisz F3, znak dwukropka teraz będzie "mi-

gał" przed polem "Izad". Pokrętłem nastawnika ustawiamy wartość prądu zadanego znacznie

wyżej niż spodziewany prąd zadziałania badanego przekaźnika.

UWAGA! Wartość Izadane przy pomiarze czasu zadziałania musi być większa niż 10%

wybranego prądowego zakresu pomiarowego!

Po naciśnięciu przycisku "START" komputer ustawia prąd wyjściowy na wartość próbną,

a następnie po wyliczeniu wysterowania od razu ustawia prąd wyjściowy aparatu na żądaną

wartość prądu zadanego (Izadane). Po zadziałaniu zabezpieczenia następuje zatrzymanie po-

miaru i wyświetlenie wyniku.
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10 SPRAWDZENIE NASTAWY I HISTEREZY

PRZEKAŹNIKA

Po załączeniu zasilania aparat zgłasza się w trybie „Praca Ręczna” na zakresie 1250A i na

wyświetlaczu pojawia się obraz jak na rysunku 32.

Rysunek 32: Widok na wyświetlacz po wejściu do trybu pracy ręcznej

Na ekranie tym z lewej strony u góry wyświetlana jest nazawa aktualnego trybu pracy w tym

przypadku "P.ręczna", z prawej strony w polu "Zak:" wyświetlany jest aktualnie wybrany za-

kres pracy. Poniżej w polu "Izad:" wyświetlana jest wybrana wartość prądu który zostanie

wymuszany po naciśnięciu przycisku"START". W polu "T" wyświetlana będzie wartość cza-

su jaki upłynął od chwili naciśnięcia przycisku"START" do chwili zadziałania zabezpieczenia.

W polu "Imie: wskazywana będzie wartość prądu płynącego w trakcie wymuszania. W polu

"Iwył:" po zakończeniu wymuszania wskazana zostanie wartość prądu przy którym zadziała-

ło badane zabezpieczenie. Litera "S" wyświetlana w środku u dołu wyświetlacza wskazuje że

pokrętło nastawnika działa "szybko", naciskając pionowo przez chwilę pokrętło nastawnika

można zmienić jego działanie na "wolne", a litera "S" zamieniona zostanie na literę "W".

Aby wybrać tryb "Histereza" należy nacisnąć klawisz "STOP". Wyświetli się wtedy ekran z me-

nu aparatu rys. 33.

Rysunek 33

"Przewijając" menu pokrętłem nastawnika albo klawiszam F1 lub F2 wybieramy pożądany

przez nas tryb pracy tu:"HISTEREZA" i zatwierdzamy wybór klawiszem F3.
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Dalej należy:

1. Przyłączyć przewody wyjściowe do aparatu i badanego wyłącznika zgodnie z obowiązu-

jącymi procedurami.

Uwaga! Dla prądów większych niż 100A należy użyć "grubych" kabli dołączanych do
dużych zacisków, natomiast dla prądów mniejszych od 100A należy użyć "cienkich" prze-
wodów wyjściowych dołączonych do małych zacisków.
2. Dołączyć przewód sterujący do aparatu (do gniazda aparatu oznaczonego jako "STYK WYŁ")

i badanego zbezpieczenia.

3. Przyłączyć przewód zasilający do aparatu, a następnie do odpowiedniego jednofazowego

gniazda zasilającego (L1; N i PE).

4. Załączyć wyłącznik umieszczony na lewej ścianie aparatu.

5. Wybrać klawiszami F1 lub F2 odpowiedni zakres prądowy stosownie do badanego nastaw

badanego zabezpieczenia, najlepiej aby spodziewany punkt zadziałania zabezpieczenia był w

połowie, lub powyżej połowy wybranego zakresu wymuszania. Pojawiające się w trakcie wy-

boru zakresu komunikaty: "PRZEŁĄCZ NA DUŻE ZACISKI" lub "PRZEŁĄCZ NA MAŁE

ZACISKI" kasuje się klawiszem "STOP". Oczywiście w zależności od wybranego zakresu na-

leży dołączyć odpowiednie kable do zacisków wyjściowych aparatu.

6. Pokrętłem nastawnika ustawić początkową wartość prądu od której zacznie się wymuszanie

(najazd w górę) nacisnąć klawisz F3 aby przełaczyć nastawnik do ustawienia prądu końcowe-

go. Prąd wartość tego prądu powinna być wyższa od górnego progu zadziałania przekaźnika.

7. Nacisnąć klawisz „START”, rozpocznie się „najazd” od nastawionej wartości początkowej,

po zadziałaniu przekaźnika zmieniony zostanie automatycznie kierunek najazdu tzn. prąd za-

cznie maleć aż do „odpadu” przekaźnika, a następnie ponownie narastać.

Rysunek 34: Wynik pomiaru histerezy
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Cykl ten będzie się powtarzał aż do chwili gdy operator naciśnie klawisz „STOP”, wtedy

wymuszanie zostanie zatrzymane rys. 34. W polu "Izał" pokazywana jest ostania wartość prądu

pobudzenia przekaźnika, w polu "Iwył" pokazywana jest ostania wartość prądu odpadu, a w

polu „K:” wyświetlana jest wartość współczynnika k obliczana według wzoru:

K = (I pobudzenia−Iod padu)
(I pobudzenia) 100%

UWAGA!
EMEX 1000 M powinien być obsługiwany przez osoby przeszkolone
do pracy z urządzeniami elektrycznymi.

UWAGA!
Nie wolno eksploatować aparatu EMEX 1000 M bez skutecznego
uziemienia obudowy.
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11 Funkcja ZWARCIE

W niektórych nowoczesnych zabezpieczeniach w celu zapobieżeniu złączenia na „zwarcie”,

zabezpieczenie przeciw zwarciowe z ustawionym wysokim prądem zadziałania aktywne jest

przez krótki czas po załączeniu wyłącznika mocy. Funkcja ZWARCIE umożliwia załączenie

wymuszania w momencie zamknięcia styków głównych wyłącznika.

Po wybraniu funkcji ZWARCIE Rys. 35, stosownie do modelowanego prądu zwarciowe-

go należy skonfigurować wyjście prądowe wymuszalnika i połączyć kable wyjściowe aparatu

do zacisków strony pierwotnej przekładnika badanego pola zgodnie z obowiązującymi pro-

cedurami BHP. Do gniazda aparatu opisanego jako „STYK WYŁ.” włożyć wtyczkę przewodu

sterującego, którego drugie końce dołączyć należy w sposób pewny do dowolnej pary zacisków

wyłącznika mocy. Styki wyłącznika muszą być tak połączone aby mimo stosowania uziemia-

czy w stanie wyłączenia przewody sterujące były rozwarte, a w stanie załączenia wyłącznika

przewody sterujące były zwarte. Na rys. 36 pokazano schemat połączeń wymuszalnika z bada-

nym polem.

Rysunek 35: Ustawienie prądów w pomiarze czasu

Identycznie jak w funkcji "CZAS" wybieramy wartość prądu próbnego i wartość prądu za-

danego. W tym trybie pomiar wykonywany tak samo jak w funkcji CZAS to jest w dwóch tak-

tach. Po naciśnięciu przycisku START do badanego wyłącznika dostarczany jest prąd próbny

na podstawie którego aparat wylicza nastawę wysterowania modułu mocy dla uzyskania prądu

zadanego w drugim takcie pomiarowym. Wartość prądu próbnego powinna być jak największa,

ale niższa niż wartość prądu zadziałania badanego urządzenia.

Stan styku wyłącznika w początkowej fazie zamykania nie jest stabilny, mogłoby to spo-

wodować przedwczesne wyłączenie wymuszania i błędny pomiar czasu zadziałania zabezpie-

czenia. Dlatego w aparacie EMEX 1000 M po pierwszej zmianie stanu styku i uruchomieniu

czasomierza wraz z wymuszaniem prądu wprowadzone jest opóźnienie (czas filtrowania) po

którym aparat sprawdza aktualny stan styku. Standardowo czas ten ustawiony jest na 10ms

(pół okresu z 50Hz).
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Rysunek 36: Schemat połączeń przy próbie załączenia na "zwarcie"

Czas filtrowania może być wybierany przez operatora z przedziału 0 – 20ms. Wyboru doko-

nuje nastawnikiem, naciskając uprzednio klawisz F3 tak aby znak dwukropka w polu "Opóz"

na wyświetlaczu zaczął "migać".

Drgania styków występują również przy otwieraniu styku wyłącznika mocy, ale tu nie po-

wodują błędnego działania aparatu, gdyż czasomierz zatrzymywany jest pierwszą pojawiającą

się zmianą stanu styku. Wartość prądu zadanego powinna być ustawiona powyżej spodziewanej

wartości zadziałania zabezpieczenia zwarciowego. Po ustawieniu parametrów testu prądowego

naciskamy klawisz START na wymuszalniku, wtedy po dostrojeniu prądu pojawi się ekran jak

na rys. 37a.
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Następnie naciskamy w badanym polu przycisk zamykający wyłącznik mocy, co spowoduje

zamknięciu styku wyłącznika przyłączonego do przewodu sterującego wymuszalnika, nastąpi

wtedy wygenerowanie zamodelowanego prądu zwarciowego.

(a) Stan oczekiwania na decyzję operatora w trybie

"ZWARCIE"

(b) Wynik pomiaru czasu w trybie "ZWARCIE"

Rysunek 37: Etapy pomiaru w trybie "ZWARCIE"

Po zadziałaniu zabezpieczenia i rozwarciu styków wyłącznika mocy prąd zostanie wyłą-

czony, pomiar zostanie zakończony, t.j. czas zadziałania zabezpieczenia zwarciowego zostanie

wyświetlony na ekranie rys.37b.

Funkcję ZWARCIE można używać również do pomiaru czasów pobudzenia zabezpieczeń

przeciążeniowych. Sposób postępowania jest identyczny jak dla czasów zwarciowych, należy

tylko nastawić odpowiednio mniejsze prądy testowe.
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12 Funkcja "ZDALNE"

Działanie tej funkcji jest identyczne jak funkcji „CZAS” z tą różnicą że po naciśnięciu

przycisku START uruchomienie pomiaru czasu i wymuszania następuje w momencie zmiany

stanu styku dołączonego przez dodatkowy przewód sterujący do gniazda oznaczonego jako

„STYK ZAŁ.”

Ten tryb pracy może być wykorzystany np. do pomiaru czasu własnego wyłącznika mocy.

Na rysunku 39 pokazano schemat połączeń do pomiaru czasu własnego załączenia. Po wej-

ściu do trybu "ZDALNE" do gniazd aparatu "STYK ZAŁ" i "STYK WYŁ" należy dołączyć

przewody sterujące których drugie końce należy dołączyć do badanego pola zgodnie z poda-

nym schematem, pamiętając o zachowaniu biegunowości połączeń.( por rozdz. 3 "Przyłączenie

przewodów sterujących". Obwód prądowy może pracować na dowolnym zakresie, ale musi być

zamknięty aby wymuszalnik działał prawidłowo. Po naciśnięciu przycisku "START" i dostro-

jeniu prądu na wyświetlaczu pojawi się obraz rys. 38.

Rysunek 38

Należy wtedy z pulpitu sterującego pola załączyć wyłącznik. Po zwarciu styków przekaź-

nika załączającego wyłącznik nastąpi uruchomienie czasomierza, a po zamknięciu styków wy-

łącznika mocy nastąpi zatrzymanie czasomierza.

Tak samo można zmierzyć czas własny wyłączenia, z tym że przewód dołączony do gniazda

"STYK ZAŁ" należy dołączyć do styku przekaźnika sterującego cewką wyłączającą wyłączni-

ka.
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Rysunek 39: Schemat połączeń przy pomiarze czasu własnego wyłącznika załączenia
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13 Funkcja "SPZ"-Testowanie automatyk SPZ

Wymuszalnik EMEX1000 M umożliwia pomiar czasów cykli automatyk SPZ: jedno-, dwu-

i trzykrotnych. Można zamodelować cykle: 1 krotne; 2 krotne i 3 krotne udane, lub 1 krotne;

2 krotne i 3 krotne nieudane.

Podłączenie wymuszalnika: Włożyć do gniazd "STYK WYŁ.", i "STYK ZAŁ" wtycz-

ki kabli sterujących. Do badanego pola przewody sterujące połączyć zgodnie ze schematem

z rys. 39. Przed podłączeniem do styków będących pod napięciem, zapoznać się z opisem ry-

sunków 13b i 14.

Również w trybie SPZ przed jego użyciem musimy znać wartość prądu przy którym badane

zabezpieczenie ma się pobudzić (zadziałać). Wartość tą możemy wyznaczyć w trybie „NA-

JAZD” lub manualnie w trybie „Praca Ręczna”.

Aby wybrać tryb "SPZ" należy nacisnąć klawisz "STOP". Wyświetli się wtedy ekran z menu

rys. 40. "Przewijając" menu pokrętłem nastawnika albo klawiszami F1 lub F2 wybieramy pożą-

dany przez nas tryb pracy tu:"SPZ3 NUd" (co oznacza 3 krotny cykl nieudany) i zatwierdzamy

wybór klawiszem F3 . Rys. 41.

Rysunek 40

Rysunek 41
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Po wejściu do trybu „SPZ” znak dwukropka teraz będzie "migał" przed polem "Izad". Po-

krętłem nastawnika ustawiamy wartość prądu zadanego znacznie wyżej niż spodziewany prąd

zadziałania badanego przekaźnika. Rys. 42, dalej naciskamy przycisk F3 wtedy znak dwukrop-

ka na wyświetlaczu zaczyna "migać" przed polem "Ipr" , możemy wtedy pokrętłem nastawnika

ustawić wartość prądu próbnego na ok. 70-80% spodziewanego prądu pobudzenia przekaźni-

ka. Ponownie naciskamy klawisz F3, aby przejść do pola Ipc w którym ustawić można prąd

początkowy, modelujący normalny stan pracy badanego pola. UWAGA! Prąd początkowy Ipc

może być ustawiony na 0A.

Uwaga! Wartość Izadane przy pomiarze czasu zadziałania musi być większa niż 10% wy-

branego prądowego zakresu pomiarowego!

Rysunek 42: Ustawienie prądów w trybie SPZ

Następnie naciskamy przycisk „START” co spowoduje uruchomienie pomiaru. W począt-

kowej niewidocznej na ekranie fazie pomiaru komputer przy użyciu powolnego regulatora PID

dostraja prąd na wartość wybranego przez operatora Ipróbnego, jednocześnie zapamiętuje war-

tość wysterowania dla modułu mocy. Znając żądane przez operatora prądy komputer oblicza

wartości wysterowania dla modułu mocy aparatu, odpowiadające prądowi początkowemu Ipc,

oraz prądowi zadanemu Izad i czeka na decyzję operatora. Rys. 43.

Rysunek 43: Oczekiwanie na decyzję operatora
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Po powtórnym naciśnięciu przycisku „START” następuje skok od ustawionej wartości po-

czątkowej prądu do wyliczonej wartości prądu zadanego, a następnie po zadziałaniu badanego

obiektu następuje wyświetlenie wyników pomiaru. Rys. 44.

Rysunek 44: Wynik pomiaru czasów cyklu SPZ

Z lewej strony ekranu oznaczone literami H1; H2; H3; H4 wyświetlane są czasy trwania

"zwarć" (odpowiadające dużym prądom Izad), a z prawej strony ekranu oznaczone literami

L1; L2; L3 wyświetlane są czasy trwania przerw beznapięciowych. (Uwaga wyniki na rysunku

mają przypadkowe wartości.)
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14 ZDEJMOWANIE CHARAKTERYSTYK

MAGNESOWANIA PRZEKŁADNIKÓW

Aparatem EMEX 1000 M można zmierzyć charkterystykę magnesowania przekładników

to jest zależność napięcia na stronie wtórnej przekładnika w zależności od przepływającego

prądu. Maksymalny prąd o częstotliwości sieci jaki możemy uzyskać z aparatu to 5A przy

napięciu aż do 500V.

Aby wejść do trybu ZDEJMOWANIA CHARAKTERYSTYK MAGNESOWANIA PRZE-

KŁADNIKÓW należy.

1. Odłączyć wszystkie przewody, lub kable prądowe
od zacisków wyjściowych aparatu (jeżeli są przyłą-
czone).

2. Wtyczkę przewodu sterującego włożyć do gniazda oznaczonego "Wymax400V/5A" znaj-

dującego się u dołu prawej ścianki aparatu. Rys. 45. Kiedy wtyczka znajduje się w gnieździe

aparat EMEX 1000 M zostaje automatycznie skonfigurowany do pomiarów charakterystyk ma-

gnesowania przekładników. Rys. 46

UWAGA! obwód pierwotny badanego przekładnika nie może być zwarty! np. uziemia-
czami.

Rysunek 45: Gniazdo do przyłączeniowe charakterystyk magnesowania
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Rysunek 46: Ekran w trybie charakterystyk magnesowania

Z lewej strony Rys. 46 ekranu pod nazwą trybu pracy znajduje się pole opisane jako:"Imie:" -

w polu tym wyświetlana będzie wartość prądu płynącego w obwodzie, poniżej znajduje się pole

opisane jako "Umie:"- w polu tym wyświetlana będzie wartość napięcia.

U góry po prawej stronie pod polem opisanym jako "Izad:" wskazywana jest wartość prądu jaki

będzie wymuszany po naciśnięciu przycisku "START".

Na samym dole w polu opisanym jako "R:" wyświetlana jest orientacyjna wartość rezystancji

pętli obwodu prądowego.

Jeżeli wyświetlane są znaki"—-" (kreski) oznacza to że rezystancja obwodu prądowego jest

większa niż 500 omów i wtedy aparat nie reaguje na naciskanie przycisku "START". Zwiększa

to bezpieczeństwo użytkownika uniemożliwiając uruchomienie wymuszania np. gdyby ktoś

trzymał drugie końce przewodu w rękach!

3. Drugie końce przewodów dołączyć do wtórnego uzwojenia badanego przekładnika.

Rysunek 47

W polu "R" pojawiła się wartość 98,8 oma jest to przykładowa wartość. Rzeczywiste przekład-

niki mają rezystancję uzwojenia wtórnego rzędu 1 oma.

Należy pamiętać że wskaźnik rezystancji i współpracujące z nim układy w aparacie
EMEX 1000 M służą głównie do porawy bezpieczeństwa użytkownika aparatu.

Wskaźnik ten umożliwia też operatorowi ocenę prawidłowości podłączeniu do obowo-
du strony wtórnej przekładnika.
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Po naciśnięciu przycisku "START" następuje uruchomienie wymuszania rys. 48. Wymusza-

Rysunek 48: Pomiar charakterystyki magnesowania

ny prąd możemy zwiększać przy pomocy nastawnika, lub kolejno naciskając przycisk "START".

Jeżeli szybość zmian prądu zadanego jest "wolna" co sygnalizowane jest lietrą "W" w dole

ekranu to kolejne naciśnięcia przycisku "START" zwiększać będą prąd o 50mA, a jeżeli szyb-

kość zmian prądu zadanego jest "szybka" co sygnalizowane jest literą "S" w dole ekranu to

kolejne naciśnięcia przycisku "START" zwiększać będą prąd o 500mA.

UWAGA! Skok narastania prądu zmienia się naciskając pionowo pokrętło nastawnika, na

wyświetlaczu litera u dołu ekranu zmienia się przemiennie z "S" na "W" i odwrotnie.

Str. 45
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15 DOŁĄCZENIE ZEWNĘTRZNEGO KOMPUTERA

Do aparatu EMEX1000 M można dołączyć zewnętrzny komputer na którym wizualizowane

i rejestrowane mogą być wykonywane pomiary. Fizyczne połączenie następuje przy pomocy

kabla ze złączami USB, przy czym od strony PC kabel zakończony jest wtyczką USB typu A

(płaską), zaś do aparatu EMEX 1000 M dołącza się wtyczkę USB typu B (kwadratową).

Gniazdo USB w aparacie EMEX 1000 M jest galwanicznie odizolowane od obudowy apa-

ratu i jego wewnętrznych układów elektronicznych przy pomocy izolatora USB zbudowanego

z użyciem specjalnego układu scalonego ADUM3160 firmy Analog Devices.

Obsługa aparatu EMEX 1000 M przy dołączonym komputerze, to jest odpowiednie dołą-

czenie kabli i przewodów, wybór trybu pracy, zakresu prądowego, jest taka sama jak opisana

w poprzednich rozdziałach. Komputer służy jedynie do dokładniejszej wizualizacji pomiarów,

i tworzenie raportów w formacie PDF i ich archiwizacji. Użycie komputera pokazane będzie

dalej na przykładach.
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16 PC w PRACY RĘCZNEJ

Wykonać połączenia aparatu EMEX 1000 M z badanym obiektem tak jak opisano to w po-

przednich rozdziałach. Po naciśnięciu przycisku "START" pojawi się ekran jak na rys. 49.

Na ekranie tym widzimy przebieg prądu generowanego przez wymuszalnik, przy czym przez

Rysunek 49

pierwszą sekundę pokazywana jest wartość chwilowa, a powyżej pokazywana jest uśredniona

wartość skuteczna prądu. Po naciśnięciu przycisku "STOP" ekran wygląda jak na rys. 50. Po-

Rysunek 50

miar wykonany w trybie "PRACA RĘCZNA" może być zapisany w postaci raportu. Będzie to

opisane w rozdziale "Tworzenie raportów"
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17 PC w POMIARZE CZASU

Wykonać połączenia aparatu EMEX 1000 M z badanym obiektem tak jak opisano to w po-

przednich rozdziałach. Po naciśnięciu przycisku "START" dokonuje się pomiar a po jego za-

kończeniu pojawi się ekran jak na rys. 51.

Rysunek 51

Na ekranie tym widzimy przebieg prądu generowanego przez wymuszalnik, przy czym

przez pierwszą sekundę pokazywana jest wartość chwilowa, a później pokazywana jest uśred-

niona wartość skuteczna prądu. U góry tego ekranu widać pasek, od lewej strony kolor paska

jest zielony, zaś w końcowej prawej części kolor paska zmienił się na czerwony. Pasek ten

obrazuje stan styku sprawdzanego przekaźnika, kolor zielony oznacza że styk jest rozwarty,

a kolor czerwony oznacza że styk jest zwarty. Zwarcie styku przekaźnika spowodowało za-

trzymanie pomiaru i zapisanie czasu zadziałania przekaźnika w polu "Czas zadziałania" (tu:

4,004s). W prawym dolnym rogu siatki wykresu widać podświetloną na niebiesko literę "W".

Oznacza to że po "najechaniu" kursorem myszy na szary prostokąt znajdujący się w dole siatki

wykresu i naciśnięciu lewego klawisza myszy, a potem przesuwając mysz w prawo, lub lewo

możemy powiększać/pomniejszać wielkość wykresu.

Kiedy czas zadziałania zabezpieczenia jest krótki, to obraz na ekranie PC jest jak na rys. 52.

Zwarcie styku przekaźnika po ok. 100ms spowodowało zatrzymanie pomiaru i zapisanie czasu

zadziałania przekaźnika w polu "Czas zadziałania" (tu: 107,4ms).
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CYFROWY WYMUSZALNIK PRĄDU EMEX 1000 M INSTRUKCJA OBSŁUGI

Na ekranie tym widać jedną dodatkową pionową i dwie poziome niebieskie linie. Poziome

linie to kursory służące do pomiaru amplitudy prądu, a pionowa linia to kursor do pomiaru

czasu. Aby przesuwać kursory to po "najechaniu" kursorem myszy na środek prostokąta znaj-

dującego się w dole po prawej stronie siatki wykresu i naciśnięciu lewego klawisza myszy,

podświetli się na niebiesko litera "K" rys. 53.

Rysunek 52

Rysunek 53

Trzymając wciśnięty lewy klawisz myszy i przesuwając kursorem myszy w górę lub w dół

z prawej strony ekranu w okolicy wybranego kursora poziomego, możemy przesuwać kursor

w górę lub w dół. Czyniąc to samo z lewej strony ekranu kursor będzie przesuwał się szybciej.
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"Najeżdżając" kursorem myszy na prawą część prostokąta znajdującego się w dole po pra-

wej stronie siatki wykresu i naciśnięciu lewego klawisza myszy, podświetli się na niebiesko

litera "T" rys. 54.

Rysunek 54

Trzymając wciśnięty lewy klawisz myszy i przesuwając w lewo lub w prawo kursorem my-

szy u dołu ekranu w okolicy pionowego kursora, możemy przesuwać kursor pionowy w lewo

lub w prawo. Czyniąc to samo u góry ekranu kursor przesuwał będzie się szybciej. Użycie kur-

sorów może być użyteczne przy pomiarze bardzo krótkich czasów zadziałania przekaźników

rys. 55.

Rysunek 55

Pomiar wykonany w trybie "CZAS" może być zapisany w postaci raportu. Będzie to opisane

w rozdziale "Tworzenie raportów"
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18 ZDEJMOWNIE CHARAKTERYSTYK

MAGNESOWANIA PRZY POMOCY

ZEWNĘTRZNEGO KOMPUTERA

Przy współpracy z zewnętrznym komputerem połączenia obwodu prądowego jest takie samo

jak opisano w rozdziale 14. Po dołączeniu do aparatu EMEX1000 M zewnętrznego komputera

ukaże się ekran jak na rys. 56.

Rysunek 56: Widok na ekran PC w trybie "Charakterystyk magnesowania"

Po uruchomieniu pomiaru klikając w pole "dodaj" zapisujemy w tabeli poszczególne punkty

pomiarowe w tabeli. Rys. 57

Rysunek 57: Jeden punkt pomiarowy w tabeli

Ilość punktów pomiarowych w tabeli może być dowolna.

Rysunek 58: 18 punktów pomiarowych w tabeli

Po zakończeniu pomiarów wyniki można zapisać w postaci raportu.
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19 TWORZENIE I ZAPISYWANIE OPISÓW

BADANYCH WYŁĄCZNIKÓW

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

lokrotnie regulacje i pomiary tego samego obiektu, aby doprowadzić go do pełnej sprawno-

ści. Kiedy już przekonani jesteśmy że naprawiany obiekt osiągnął pełną sprawność powin-

no dokonać się ostatecznych pomiarów i stworzyć protokół z tych pomiarów. W aparacie

EMEX 1000 M jest specjalne pole „Urządzenie” znajdujące się u dołu rys. 59 ekranu okiena

pomiarowego, gdzie wpisujemy podstawowe dane sprawdzanego wyłącznika, a w polu "Uwa-

gi" możemy wpisać dowolny tekst.

Rysunek 59

Tworzenie opisu

1. Najechać kursorem myszy pole np. „Typ:”, w miejsce gdzie chcemy postawić kursor i z kla-

wiatury dokonujemy opisu wyłącznika w pożądany przez nas sposób, lub np. przez edycję

poprzedniego opisu rys. 59.

2. Najechać kursorem myszy na pole"Zapisz Opis" pojawia się okno rys. 60, najeżdżamy i kli-

kamy lewym klawiszem myszy na pole „Nowy folder”, pojawia się okno 61.

Rysunek 60

Uwaga! Nazwy folderów poprzedzone są strzałką, a nazwy plików nie mają żadnego poprze-

dzającego znaku.
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Rysunek 61

Najeżdżamy myszą pole „Nowy folder”, pojawia się okno rys. 61 i wpisujemy nazwę np. ABB1.

Rys. 62

Rysunek 62

Po naciśnięciu przycisku ok. został utworzony nowy folder o nazwie "ABB1" rys. 65.

Rysunek 63
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Klikamy dwa razy pole ABB1 rys. 65. Jesteśmy teraz wewnątrz foldera ABB1, klikamy

dwa razy pole "Nowy Plik", pole to podświetla się na niebiesko, wpisujemy w niebieskim polu

nazwę pliku.

Rysunek 64

Następnie klikamy pole „Zapisz”, okno folderów zamyka się i wyświetla się okno pomiaro-

we. Rys. 65.

Rysunek 65

Od tego momentu w folderze ABB1 znajduje się opis naszego wyłącznika. Można w ten

sposób stworzyć opisy wszystkich używanych wyłączników zapisując je folderach np. o na-

zwach 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 wczytuje-

my tylko właściwy opis i niepotrzebne jest już wykonywanie za każdym razem wyżej opisa-

nych czynności.

UWAGA!
W nazwach folderów i plików nie wolno używać znaków:
? , *, „”(cudzysłowia), :(dwukropka), >, <, +, , (przecinka), ; (średnika), =,

!, [ ] () (nawiasów), /, \, . (kropki).
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20 WCZYTANIE OPISU BADANEGO

WYŁĄCZNIKA

Kiedy mamy już skatalogowane opisy badanych wyłączników możemy te dane zaimpor-

tować do okna pomiarowego. Mogą to być pełne dane lub tylko podstawowy szablon opisu

wyłącznika.

Rysunek 66

Aby wczytać opis (szablon opisu) do okna pomiarowego należy kliknąć pole „Wczytaj

opis”, pojawi się wtedy okno jak na Rys. 66. Widzimy że są tam trzy katalogi (nazwa kata-

logu poprzedzona jest strzałką) ABB; SECHERON UR-6; SECHERON WA-41 i jeden plik o

nazwie domyślny (bez strzałki).

Dotykamy pola SECHERON WA-41 i wtedy wchodzimy do wnętrza katalogu gdzie znajdują

się dwa pliki o nazwach: NUMER XXXX i NUMER YYYYY. Rys. 67a.

UWAGA!
EMEX 1000M powinien być obsługiwany przez osoby przeszkolone
do pracy z urzadzeniami elektrycznymi.
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Klikamy dwa razy np. pola z nazwą NUMER XXXX Rys. 67a. Nastąpi przejście do okna

pomiarowego z wczytanym szablonem z pliku NUMER XXXX Rys. 67b.

(a) Wybranie folderu "NUMER XXXX" (b) Widok okna pomiarowego z opisem wy-

łącznika "NUMER XXXX"
Rysunek 67

Pole opisu wyłącznika możemy dowolnie edytować, a następnie zapisać we właściwym

katalogu.

UWAGA!
Nie wolno eksploatować aparatu EMEX 1000M bez skutecznego
uziemienia obudowy.
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21 TWORZENIE I ZAPISYWANIE RAPORTÓW

Tworzenie i zapisywanie raportów pokazane zostanie na przykładzie wyłącznika WSPS pro-

dukcji APENA. Dane wyłącznika z tabliczki znamionowej:

1. Producent APENA 5. Idz=500-1200A

2. Numer fabryczny: 6395 6. Uster=250V

3. Rok produkcji:1980 7. PN-63/E-06121

4. Un=250V DC 8. Pat PRL-52388

5. In= 630A

1. Wczytujemy opis dowolnego wyłącznika np. „NUMER XXXX” Rys. 68a.

2. Dokonujemy edycji wczytanego opisu wpisując nowe dane z tabliczki znamionowej (patrz

rozdz.13) str 34. Rys. 68b.

(a) Widok okna pomiarowego z opisem wyłącznika

„NUMER XXXX”

(b) Widok okna pomiarowego z opisem wyłącznika

„APENA”
Rysunek 68

3.Jeżeli chcemy zachować na przyszłość nowy opis, zapisujemy go w odpowiednim katalogu.

UWAGA!
W nazwach folderów i plików nie wolno używać znaków:
? , *, „”(cudzysłowia), :(dwukropka), >, <, +, , (przecinka), ; (średnika), =,

!, [ ] () (nawiasów), /, \, . (kropki).

UWAGA!
EMEX 7,5kADC-MZ powinien być obsługiwany przez osoby prze-
szkolone do pracy z urządzeniami elektrycznymi.

Str. 57
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4. Wybieramy tryb pomiaru np. „CZAS”.

5. Ustawiamy parametry pomiaru czasu

6. Dokonujemy pomiaru Rys. 69a. Dotykamy pole „Raport”, pojawia się okno raportu Rys. 69b.

(a) Widok ekranu po pomiarze czasu zadziałania

wyłacznika APENA

(b) Widok raportu z pomiaru czasu zadziałania wy-

łacznika APENA”

Rysunek 69

7. Dotykamy pole „Zapisz raport”. Otworzy się okno tworzenia katalogów raportów Rys. 70a.

8. Dotykamy pole „Nowy folder”, otworzy się okno wprowadzania nazwy nowego foldera

Rys. 70b.

(a) Okno tworzenia katalogów raportów (b) Wprowadzanie nazwy nowego

katalogu”APENA”

Rysunek 70

UWAGA!
Nie wolno eksploatować aparatu EMEX 7,5kADC-MZ bez skutecz-
nego uziemienia obudowy.
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9. Wpisujemy nazwę folderu „APENA”, dotykamy „OK”, następuje powrót do okna katalo-

gów, gdzie widzimy utworzony nowy katalog o nazwie „APENA”. Rys. 71a.

10. Dotykamy dwa razy pole z nazwą „APENA” i znajdziemy się wewnątrz tego katalogu.

Rys. 71b.

(a) Widok na okno folderów (b) Wnętrze folderu APENA
Rysunek 71

11. W polu na samej górze wpisujemy nazwę raportu: i dotykamy pola „ZAPISZ”

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 24_ 04_

2013 CZAS”. Rys. 72.

(a) Plik „BADANIE 24_ 04_ 2013 CZAS” (b) Widok okna raportu z opisem wyłącznika APE-

NA
Rysunek 72
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22 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 momen-

cie.

Najprościej zrobić to wchodząc poprzez skrót o nazwie "raporty" umieszczony w lewym

dolnym rogu ekranu zewnętrznego komputera do odpowiedniego katalogu. W katalogu tym

zapisywane są w formacie pdf tworzone przez użytkownika raporty z pomiarów. Wybierając

odpowiedni katalog, a następnie raport, klikamy go dwukrotnie aby go otworzyć.

Można to również zrobić z poziomu okna pomiarowego. Postępowanie jest podobne do

tworzenia raportów.

UWAGA! EMEX 1000 M powinien być obsługiwany przez osoby
przeszkolone w zakresie BHP odnośnie pracy z urzadzeniami elek-
trycznymi.
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23 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 kompu-

terze stworzyć na nim katalog do którego będą kopiowane pliki z aparatu EMEX 1000M. 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

zewnętrznego komputera pendrive, lub przenośny dysk twardy.

Na pulpicie zewnętrznego komputera w lewym dolnym rogu ekranu znajduje się skrót do

foldera o nazwie "raporty". W folderze tym znajdują się w uprzednio stworzonych przez użyt-

kownika katalogach raporty z wykonanych pomiarów.

Posługując się metodą "kopiuj i wklej" systemu WINDOWS należy skopiować interesujące

nas raporty na zewnętrzny nośnik.

UWAGA!
EMEX 1000 M powinien być obsługiwany przez osoby przeszkolone
w zakresie BHP odnośnie pracy z urzadzeniami elektrycznymi.
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24 WYPOSAŻENIE

1. Walizka na wyposażenie 1 szt.

2. Kable silnoprądowe 4 szt.

3. Imadełka silnoprądowe 2 szt.

4. Przewód zasilający 1szt.

5. Przewód sterujący 2 szt.

6. Instrukcja obsługi 1 szt.
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25 DANE TECHNICZNE

1. Prąd maksymalny: 2500[A]

2. Klasa wskaźnika prądu 1,5

3. Prąd minimalny 2% zakresu w trybie „Praca Ręczna” (lub całkowite wyłączenie)

4. Rozdzielczość nastawy prądu 0,1% zakresu.

5. Zakresy prądowe 0,1A; 1A; 10A; 50A; 100A; 500A; 1250A; 2500A

6. Zasilanie: sieć jednofazowa 230V

7. Pobór mocy spoczynkowe 25VA

8. Pobór mocy w czasie pracy do 6kVA

9. Obudowa IP20

10. Klasa temperaturowa izolacji B

11. Zakres temperatury pracy 0 do +40 stopni C

12. Wilgotność 5 do 90 % (bez kondensacji)

13. Zgodność z EN 61010

14. Masa bez kabli i przewodów 49kg

15. Masa wózka 8,5kg

16. Wymiary (głębokość x szerokość x wysokość) 200 x 380 x 690 mm

Str. 63



CYFROWY WYMUSZALNIK PRĄDU EMEX 1000 M INSTRUKCJA OBSŁUGI

26 GWARANCJA

1. Producent udziela ........ miesięcznej gwarancji na aparat "EMEX 1000 M numer fabrycz-

ny:. . . ... 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 niezgodne-

go z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji oraz uszkodzeń mechanicznych i

elektrycznych powstałych z winy użytkownika.

Numer fabryczny:

Data zakupu:
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