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1. OSTRZEŻENIA

Aparat powinien być zasilany z sieci trójfazowej

o  napięciach  fazowych  3x230VAC  ze  sprawnym

uziemieniem, z gniazda pięcioprzewodowego: L1, L2, L3,

N  i  PE.  Do  aparatu  może  być  dołączone  dodatkowe

uziemienie  pomocy  przewodu  stanowiącego  wyposażenie

aparatu. 

EMEX3I  1000/500  powinien  być  obsługiwany  przez
personel przeszkolony w zakresie BHP odnośnie pracy z
urządzeniami elektrycznymi.

Nie wolno stawiać aparatu w wodzie lub śniegu.
Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych. Chronić przed

dostawaniem  się  obcych  przedmiotów  przez  otwory
wentylacyjne.

W czasie  transportu  środkami  lokomocji  i  w czasie
pracy  należy  zablokować  hamulce  na  kółkach  jezdnych
aparatu. Rys 1 i 2.
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Aparat  w  razie  konieczności  przenoszony  powinien
być przez dwie osoby za wbudowane uchwyty rys. 3 i 4.

2. PRZEZNACZENIE I BUDOWA APARATU

Aparat  EMEX 3I 1000/500 przeznaczony jest  do sprawdzania trójfazowych

zabezpieczeń  nadprądowych,  oraz  może  mieć  zastosowanie  tam  gdzie  istnieje

potrzeba wymuszania długotrwale dużych prądów w układzie trójfazowym. 

Aparat  EMEX3I  1000/500  może  też  być  używany  do  sprawdzania

zabezpieczeń  w układzie  jednofazowym.  Schemat  blokowy  aparatu  pokazano  na

rysunku  5.  W  aparacie  EMEX  3  I  1000/500  regulacja  prądu  dokonywana  jest

elektronicznie  przy  pomocy  impulsowych  regulatorów  napięcia  przemiennego.

Pomiar  prądów dokonywany  jest  w obwodzie  wyjściowym aparatu  przy  pomocy

wbudowanych cewek Rogowskiego. Całość zasilana jest z sieci trójfazowej,

w związku z czym kolejność faz prądów wyjściowych zależy od kolejności faz

w gnieździe zasilającym aparat.
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Moduły  prądowe  aparatu  EMEX  3  I  1000/500  wytwarzają  nastawiane

trójfazowe prądy o wartości z zakresu 0 do 1000A (w trzech podzakresach 100, 500 i

1000A) wartości skutecznej, przy SEM 12V (prąd 100A i 500A) i 6V(prąd 1000A).

Prądy  wyjściowe  mogą  być  nastawiane  symetrycznie  (gwiazda),  lub  można  je

nastawiać niezależnie na różne wartości na każdej linii wyjściowej. Wartości prądów

fazowych mierzone są w aparacie przy pomocy cewek Rogowskiego i wskazywane

na wbudowanym wyświetlaczu ciekłokrystalicznym. 

Układ  sterujący  aparatu  wyposażony  jest  w przyciski  „START” i  „STOP”

obsługiwane  przez  operatora.  Obwody  prądowe  wyposażone  są  w  układy

zabezpieczenia przeciążeniowego wraz z sygnalizacją optyczną i akustyczną. 
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Rysunek 5: Schemat blokowy aparatu EMEX 3I 1000/500
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Na płycie czołowej aparatu znajdują się elementy służące do sterowania pracą

aparatu. W dolnym prawym rogu znajduje się duże pokrętło opisane literą G służące

do  nastawy  wartości  prądów  w  układzie  gwiazdy  symetrycznej.  Nieco  powyżej

znajduje się przycisk służący do skokowego przełączania pomiędzy nastawnikiem

„gwiazdy  symetrycznej”  a  indywidualnymi  nastawnikami  poszczególnych  faz

prądowych, są to pokrętła umieszczone nad nastawnikiem „gwiazdy symetrycznej”

opisane  literami  L1,  L2,  L3.  Aktywność  pokręteł  sygnalizują  umieszczone  obok

diody  świecące.  U  samej  góry  znajduje  się  pokrętło  przełącznika  zakresów

wskaźnika prądu opisane jako „ZAKRES”, a obok niego z prawej strony znajduje się

przycisk służący do wyboru trybu regulacji prądu.

Obwody prądowe  mogą pracować w dwóch trybach: 

1.Tryb regulacji prądu w układzie zamkniętym.

 

W tym trybie prądy są stabilizowane przy pomocy wbudowanego regulatora

typu  PI  co  uniezależnia  wartości  prądów  od  zmian  impedancji  przewodów

wyjściowych  spowodowanych  ich  nagrzewaniem.  Wadą  tego  trybu  pracy  jest

stosunkowa  duża  stała  czasowa  regulatora  co  uniemożliwia  dokładne  pomiary

krótkich czasów zadziałania zabezpieczeń (poniżej 2 sek.).

2.Tryb regulacji prądu w układzie otwartym.

 

W  tym  trybie  prądy  są  niestabilizowane,  ale  osiągają  wartości  końcowe  bardzo

szybko, co umożliwia pomiary czasu zadziałania szybko działających zabezpieczeń.

Wybrany tryb sygnalizuje odpowiednia dioda świecąca. 

 

W  aparacie  EMEX3I  1000/500  można  wybrać  wartość  SEM na   Wybrany  tryb

sygnalizuje  odpowiednia  dioda  świecąca.  jego  wyjściu.  Można  wybrać  6V  dla

wszystkich zakresów prądowych t.j 100A, 500A, i 1000A, lub 12 V dla zakresów

100A i 500A. Zakres 12V zalecany jest gdy obwody prądowe mają dużą impedancję.

Przełączania  SEM  dokonuje  się  przy  pomocy  dźwigni  wkładanej  Rys.6.  w
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otwór  klucza  umieszczony  na  lewej  ściance

aparatu. Nad dźwignią znajduje się uchwyt w

kształcie  grzybka,  który  należy  odciągnąć  od

ścianki aparatu przed obróceniem dźwigni.

Po rozpoczęciu obrotu dźwigni, uchwyt należy

„puścić” i dalej obracać o ok. 90o  do momentu

gdy  uchwyt  „zaskoczy”  do  położenia

wyjściowego

UWAGA! Przełącznika  SEM  nie
wolno przełączać w tracie wymuszania prądów!!!  Tylko w
stanie „STOP”

Centralnym punktem płyty czołowej jest wyświetlacz ciekłokrystaliczny

na którym wskazywane są mierzone parametry:

Wartości prądów fazowych

Czas rozruchu przekaźnika 

Częstotliwość panującą w sieci energetycznej

Informacje o stanie pracy i stanach awaryjnych aparatu

Pod wyświetlaczem znajduje się dodatkowe pole kontroli pracy aparatu

EMEX  3I  1000/500.  Znajdują  się  tam:  z  lewej  strony  wskaźniki  obecności  faz

zasilających  aparat,  wskaźniki  przeciążenia  obwodów prądowych,  oraz  wskaźniki

przekroczenia dopuszczalnych temperatur tranzystorów mocy obwodów prądowych,

oraz transformatorów wyjściowych.

EMEX  3I  1000/500  powinien  być  obsługiwany  przez  personel
przeszkolony  w  zakresie  BHP  odnośnie  pracy  z  urządzeniami
elektrycznymi.
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Rysunek 6: Klucz przełącznika SEM
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3.PRZYŁĄCZENIE DO SIECI ZASILAJĄCEJ  

Przed dołączeniem aparatu do sieci zasilającej należy ustawić aparat tak aby

nie blokować przepływu powietrza przez otwory wentylacyjne. 

Kabel sieciowy należy dołączyć do wbudowanego przyłącza znajdującego się

w dolnej części aparatu od strony zacisków silnoprądowych rys 7.

Wtyczkę sieciową aparatu przyłączyć należy do trójfazowej sieci zasilającej

o napięciach fazowych 3 x 230V zakończonej standardowym pięcioprzewodowym

gniazdem sieciowym 32A wyposażonym w zacisk  PE. Aparat  może być zasilany

przy pomocy dodatkowego przedłużacza zaopatrzonego w sprawny przewód i kołek

ochronny. Do  aparatu  dołączyć  można  dodatkowe  uziemienie  przy  pomocy

przewodu stanowiącego wyposażenie aparatu. Rys.8.
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Rysunek 7: Widok na przyłącze sieciowe aparatu

Rysunek 8: Widok na zacisk uziemiający
aparatu
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Następnie  należy załączyć  wyłącznik  główny umieszczony  w lewej  dolnej  części

aparatu, oraz załączyć wyłącznik oznaczony jako „SIEĆ” umieszczony na przedniej

ściance  od strony wentylatora. Rys 9 i 10.

EMEX  3I  1000/500  powinien  być  obsługiwany  przez  personel
przeszkolony  w  zakresie  BHP  odnośnie  pracy  z  urządzeniami
elektrycznymi.
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Rysunek 9: Wyłącznik główny aparatu Rysunek 10: Wyłącznik sieciowy aparatu
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4.PRZYŁĄCZENIE DO BADANEGO  

ZABEZPIECZENIA

I. Przyłączenie obwodów sterujących.

Do gniazda oznaczonego jako „STYK” Rys.11. należy włożyć wtyczkę kabla

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

z uwzględnieniem poniższych uwag.

Do  badanego  przekaźnika  wtyki  powinny  być  dołączane  równolegle  do  styku

przekaźnika Rys12, a nie równolegle do cewki przekaźnika Rys 13.

Styki badanego przekaźnika mogą być w stanie beznapięciowym rys.14 jak
również może na nich panować napięcie do 250V DC Rys 14.

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

Styki  badanego  przekaźnika  mogą  być  w  stanie  początkowym  zwarte
(normalnie zwarte) lub rozwarte (normalnie otwarte). EMEX 3I 1000/500 reaguje na
zmianę stanu styku. 

UWAGA!

Jeżeli  do  wejścia  sterującego nie  podłączymy przewodu sterującego,  wtedy
zatrzymanie czasomierza będzie następowało po zaniku prądu w fazie L1
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Rysunek 11
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Odwrotne  połączenie  nie  spowoduje  uszkodzenia  aparatu,  jedynie
uniemożliwi jego prawidłowe działanie.
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Rysunek 14 Nieprawidłowe podłączenie przewodu sterującego pomiarem czasu

Rysunek 12 Styk beznapięciowy

Rysunek 13 Podłączenie do styków przekaźnika na których występuje napięcie sterownicze
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UWAGA !
Na bolcach wtyków kabli sterujących występuje napięcie stałe
z obwodu badanego przekaźnika.
Zachować szczególną ostrożność !
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II. Przyłączenie obwodów prądowych.

Kable  silnoprądowe aparatu  zakończone  są  z jednej  strony zaciskami  które

należy dołączyć do odpowiednich zacisków wyjściowych aparatu, a z drugiej strony

zakończone są zaciskami uziemiaczowymi typu WAEL, które należy dołączyć do

strony pierwotnej przekładników prądowych w badanym polu. 

UWAGA !
Podczas  tych  czynności  należy  zadbać bezpieczeństwo personelu,

czyli  uwzględnienie  konieczności  uziemienia  strony
pierwotnej badanego pola.

EMEX  3I  1000/500  powinien  być  obsługiwany  przez  personel
przeszkolony  w  zakresie  BHP  odnośnie  pracy  z  urządzeniami
elektrycznymi.
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Rysunek 15 Zaciski prądowe aparatu EMEX 3UI 1000/5000
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5. WYBÓR TRYBU REGULACJI PRĄDU

WYJŚCIOWEGO APARATU

Obwody prądowe  mogą pracować w dwóch trybach:

1.  Tryb  regulacji  prądu  w  układzie  zamkniętym.  W  tym  trybie  prądy  są

stabilizowane  przy  pomocy  wbudowanego  regulatora  typu  PI  co  uniezależnia

wartości prądów od zmian impedancji przewodów wyjściowych spowodowanych ich

nagrzewaniem.  Wadą  tego  trybu  pracy  jest  stosunkowa  duża  stała  czasowa

regulatora  rys.16  co  uniemożliwia dokładne  pomiary  krótkich  czasów zadziałania

zabezpieczeń

(poniżej 2 sek.).

Ten tryb regulacji zalecany jest przy „najeżdżaniu” zabezpieczenia prądowego, lub

długotrwałym wymuszaniu  prądów np. Przy sprawdzaniu  prawidłowości  połączeń

obwodów stacji, gdyż zapewnia on stabilizację prądu wyjściowego.
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Rysunek 16: Stan przejściowy w układzie zamkniętym
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2.  Tryb  regulacji  prądu  w  układzie  otwartym.  W  tym  trybie  prądy  są

niestabilizowane, ale osiągają wartości końcowe bardzo szybko rys.17, co umożliwia

pomiary czasu zadziałania szybko działających zabezpieczeń nadprądowych.

Wyboru  trybu  regulacji  prądu  dokonuje  przyciskiem  lub  przełącznikiem

umieszczonym w górnym prawym rogu płyty  czołowej.  Wybrany  trybu  regulacji

wskazywany jest przez odpowiednią diodę rys. 18.

EMEX  3I  1000/500  powinien  być  obsługiwany  przez  personel
przeszkolony  w  zakresie  BHP  odnośnie  pracy  z  urządzeniami
elektrycznymi.
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Rysunek 18: 

Rysunek 17Stan przejściowy przy regulacji otwartej
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6. NASTAWIANIE PRĄDU W UKŁADZIE GWIAZDY

SYMETRYCZNEJ

Przygotować  aparat  pracy  i  podłączyć  do  badanego  obiektu.  Wybrać  tryb

regulacji prądu wyjściowego. Nacisnąć przycisk „START” rys.20, następnie dużym

pokrętłem nastawnika ustawić żądaną wartość prądu rys 19. Wymuszanie można

zatrzymać naciskając przycisk „STOP”

7. NASTAWIANIE PRĄDU W UKŁADZIE GWIAZDY

NIESYMETRYCZNEJ

Przygotować  aparat  pracy  i  podłączyć  do  badanego  obiektu.  Wybrać  tryb

regulacji  prądu  wyjściowego.  Nacisnąć  przycisk  położony  nad  pokrętłem

nastawnika  gwiazdy  prądów  rys.  22.  Nacisnąć  przycisk  „START”  i  małymi

pokrętłami nastawić  wartości prądów w poszczególnych fazach rys.21.

W trakcie wymuszania prądów można naciskać przycisk lub przełączać przełącznik

pokazany na rysunku 20 i tym samym dokonywać skokowej zmiany prądów

w obwodzie wyjściowym pomiędzy wartości nastawionymi nastawnikiem „gwizdy”
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Rysunek 19: 

Rysunek 22: Rysunek 21: 

Rysunek 20: 
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a nastawnikami „linii”.

 8. POMIAR CZASU ZADZIAŁANIA ZAB  EZPIECZENIA  

NADPRĄDOWEGO
1. Przygotować aparat do pracy.

2. Odłączyć wtyczkę kabla sterującego od aparatu. Wybrać tryb regulacji prądu

w układzie otwartym. 

3. Wszystkie nastawniki prądów skręcić w skrajne lewe położenie. 

4. Wybrać nastawnik którym będziemy nastawiać prądy. 

5. Nacisnąć  przycisk  ”START”.  Kręcąc  powoli  wybranym  nastawnikiem

(nastawnikami)  w  prawo  aby  ustawić  odpowiedni  prąd  powyżej  prądu

pobudzenia badanego zabezpieczenia. 

6. Nacisnąć klawisz „STOP”. 

7. Dołączyć wtyczkę kabla sterującego do aparatu. 

8. Nacisnąć przycisk ”START”. Nastąpi teraz załączenie prądu i uruchomienie

wbudowanego  czasomierza,  i  po  zadziałaniu  zabezpieczenia  czasomierz

zostanie zatrzymany a prąd wyłączony.

UWAGA!

Jeżeli  do  wejścia  sterującego nie  podłączymy przewodu sterującego,  wtedy
zatrzymanie czasomierza będzie następowało po zaniku prądu w fazie L1

EMEX  3I  1000/500  powinien  być  obsługiwany  przez  personel
przeszkolony  w  zakresie  BHP  odnośnie  pracy  z  urządzeniami
elektrycznymi.

16



EMEX 3I 1000/500  INSTRUKCJA OBSŁUGI  wydanie 1

9. DANE TECHNICZNE

● Prąd maksymalny: 3x1000[A]

● Klasa wskaźników prądu:                  1,5

● Zakresy prądowe  0,1[A]; 1[A]; 5[A]; 10[A]; 50[A]; 100[A]; 500[A]; 1000[A]

● SEM na wyjściu prądowym    6[V];

12[V]

● Zasilanie:   sieć trójfazowa 3x230[V]

● Pobór mocy spoczynkowej         125 [VA]

● Pobór mocy w czasie pracy    do 18 [kVA]

● Obudowa     IP 20

● Klasa temperaturowa izolacji B

● Zakres temperatury pracy       00C +400C 

● Wilgotność 5 do 90% (bez kondensacji)

● Zgodność z  EN 61010 

● Masa bez kabli ok.             70 [kg]

● Wymiary  (szerokość x długość x wysokość)  400   x   610   x  720

[mm]

10.WYPOSAŻENIE

1. Przewód zasilający 1 szt.

2. Przewód sterujący 1 szt.

3. Dodatkowy przewód uziemiający 1 szt

4. Instrukcja obsługi 1 szt

EMEX  3  I  1000/500  powinien  być  obsługiwany  przez  personel
przeszkolony  w  zakresie  BHP  odnośnie  pracy  z  urządzeniami
elektrycznymi.
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11. GWARANCJA

1. Producent udziela 12 miesięcznej gwarancji na aparat EMEX 3I1000/500 licząc

od daty zakupu urządzenia. 

2.  Urządzenie  należy  dostarczyć  do  producenta  lub  indywidualnie  ustalić  sposób

naprawy. 

3.  Gwarancja  nie  obejmuje  uszkodzeń  powstałych  w  wyniku  niewłaściwego  lub

niezgodnego  z  instrukcją  użytkowania,  przechowywania,  konserwacji  oraz

uszkodzeń mechanicznych i elektrycznych powstałych z winy użytkownika.

       Numer fabryczny aparatu :.................... 

       Data sprzedaży          :.....................

EMEX  3I  1000/500  powinien  być  obsługiwany  przez  personel
przeszkolony  w  zakresie  BHP  odnośnie  pracy  z  urządzeniami
elektrycznymi.
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