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1. OSTRZEŻENIA

1. PODCZAS PRACY APARAT NIE POWINIEN POZOSTAWAĆ BEZ DOZORU. 

Aparat jest wykonany z nowoczesnych podzespołów, jednak podczas pracy aparat

wytwarza w obwodzie wyjściowym duży prąd powodujący silne nagrzewanie się kabli

wyjściowych i dlatego należy zachować szczególną ostrożność, a aparat nie powinien po-

zostawać bez dozoru.

2. NIE WOLNO EKSPLOATOWAĆ APARATU BEZ SKUTECZNEGO UZIEMIE-

NIA OBUDOWY

Należy upewnić się czy gniazdo sieciowe do którego przyłączony zostanie apa-

rat ma sprawny przewód ochronny! (PE)

3. Wszelkie manipulacje związane z dołączaniem przewodów do badanych obiek-

tów 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 PRZE-

STRZENI PODCZAS DESZCZU MŻAWKI LUB ŚNIEŻYCY.

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

przewodzenia dużych prądów, jednakże w czasie eksploatacji mogą się silnie na-

grzewać, co może grozić oparzeniem!

UWAGA !
EMEX 400 DC MN powinien być obsługiwany przez personel
przeszkolony w zakresie BHP odnośnie pracy z urządzeniami
elektrycznymi.
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2. CHARAKTERYSTYKA I PRZEZNACZENIE 

 Cyfrowy Wymuszalnik Prądu EMEX 400 DC MN jest nowoczesnym przyrządem przeznaczonym

do badania spadków napięcia na połączeniach torów wiodących duże prądy, w szczególności

zaś na stykach wyłączników mocy. 

 Aparat ma wbudowany miernik spadków napięć na badanych stykach (miliwoltomierz), a system

mikroprocesorowy wylicza wartość rezystancji mierzonego styku wyrażoną w uΩ.

 Aparat ma wbudowany miernik niejednoczesności 4, 8, i 12 kanałowy. Miernik ten może być uży-

wany autonomicznie. Użycie dodatkowego zewnętrznego komputera umożliwia rejestrację wyko-

nywanych pomiarów zarówno w trybie wymuszania prądu, jak i w trybie miernika niejednoczesno-

ści.

 EMEX 400 DC MN przeznaczony jest do pracy w pomieszczeniach niezagrożonych wybuchem,

w atmosferze wolnej od par i gazów żrących. 

 EMEX 400 DC MN zasilany jest z sieci jednofazowej 220 [V] / 50 [Hz] z kołkiem ochronnym, za-

bezpieczonej wkładką bezpiecznikową min. 10 [A].

 EMEX 400 DC MN może być załączony ciągle do sieci zasilającej, gdyż wyposażony jest w sku-

teczny system wymuszonego chłodzenia, oraz wyłącznik termiczny nie dopuszczający do prze-

grzania aparatu. 
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 Wymuszalnik EMEX 400 DC MN wyposażony jest również w cyfrowy stabilizator wymuszanego

prądu, dzięki czemu zmiany rezystancji w obwodzie wymuszania nie mają wpływu na wartość

prądu. (Zmiany rezystancji mogą następować pod wpływem nagrzewania się miedzianych prze-

wodów  wiodących wymuszany prąd.)

Zastosowane w wymuszalniku EMEX 400 DC MN testowanie rezystancji pętli prądowej badane-

go obwodu zabezpiecza przed rozpoczęciem wymuszania przy otwartym obwodzie wymuszania.

UWAGA !
Prąd  pomiarowy  testera  otwartego  obwodu  wynosi  ok.
100 [mA] i płynie on w obwodzie wymuszania kiedy EMEX 400
DC MN znajduje się w stanie „STOP”.
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3. PŁYTA CZOŁOWA EMEX 400 DC MN

Płytę czołową pokazano na rysunku 1.

 W na dole w środku płyty czołowej umieszczone jest pokrętło nastawnika.

 Z prawej strony wyświetlacza umieszczone jest małe pokrętło służące do regulacji kontrastu.

 Z lewej strony płyty czołowej znajduje się przyłącze sieciowe, wyłącznik i dwa bezpieczniki.

 Obok przyłącza sieciowego znajduje się  gniazdo USB służące do dołączenia zewnętrznego

komputera.

 Klawisz „Funk.” wraz z nastawnikiem służy do nastawiania parametrów wymuszania prądu i

konfigurowania miernika niejednoczesności.

 Na wyświetlaczu odczytuje się nastawione ii mierzone wielkości prądu, spadków napięć, nasta-

wiony czas wymuszania, a w trybie miernika niejednoczesności odczytuje się zarejestrowane

czasy niejednoczesności zamykania/otwierania styków.

 Klawisz „Start” załącza wymuszanie, lub w  trybie miernika niejednoczesności wprowadza przy-

rząd w stan gotowości pomiaru.

 Klawisz „Stop” wyłącza wymuszanie  w dowolnym momencie .
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4. SCHEMAT BLOKOWY EMEX 400 DC MN – OPIS

 EMEX  400  DC  MN  zmontowany  jest  w  aluminiowej  obudowie,  wewnątrz  której

umieszczono moduły układów elektronicznych (schemat blokowy przedstawiony na ry-

sunku 2. 

 Zasilacz – dostarcza napięć stałych: +5 [V]; ±12 [V] do poszczególnych modułów.

 Układ mocy wraz z transformatorem TR służy do wymuszania prądów do 400 [A]. Moc

wyjściowa ok. 1,6 [kVA], Uwymax= 4 [VDC].

 System mikroprocesorowy z klawiaturą i wyświetlaczem steruje i nadzoruje pracą ca-

łego urządzenia.

 Układ  pośredniczący  dopasowuje  poziomy  sygnałów  systemu mikroprocesorowego

do układów wykonawczych.

W pełnej 12 kanałowej wersji miernika niejednoczesności aparat wyposażony jest w trzy

izolowane sprzęgi stykowe po cztery tory w każdym sprzęgu. Sprzęgi kanałów B i C mają identycz-

ną budowę, natomiast sprzęg kanału A wyposażony jest dodatkowo w tranzystor IGBT, oraz prze-

kaźnik przyłączający tranzystor IGBT do wyjść dla cewki załączającej, bądź wyłączającej badanego

wyłącznika. Klawisz „Funk” wraz z klawiszem „STOP” służy do konfigurowania miernika niejedno-

czesności.

Naciśnięcie i trzymanie klawisza „STOP”, oraz dodatkowe naciśnięcie klawisza „Fn” przełą-

cza napięcie testowe styków pomiędzy 12V a 100V. Napięcie testowe 100V sygnalizowane jest na-

pisem „Hi” na środku wyświetlacza rys. 3.

Naciśnięcie i trzymanie klawisza „Fn”, oraz dodatkowe naciśnięcie klawisza „STOP” akty-

wuje/ dezaktywuje  sterowanie wbudowanym do sprzęgu A tranzystorem IGBT, który może załą-

czać cewkę załączającą lub wyłączającą badanego wyłącznika. Tryb aktywacji tranzystora IGBT

sygnalizowany jest zmianą koloru podświetlenia wyświetlacza z niebieskiego na żółto-zielony, oraz

wyświetleniem znaku ! (wykrzyknik)  w środku wyświetlacza rys.4.
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Na rysunku 5. pokazano uproszczony schemat ideowy sprzęgu kanału A.

Gdy tranzystor IGBT nie jest aktywowany, czyli wyświetlacz podświetlony jest na niebiesko i nie wy-

świetla się znak !, wejścia „Cewka zał” i „Cewka wył” są tylko biernymi wejściami sprawdzającymi

stan dołączonych do nich styków badanego wyłącznika tak samo jak i wejścia L1A; L2A; L3A. 

Po naciśnięciu przez operatora klawisza „START Cewka zał” stan przekaźnika Pk nie zmie-

nia się, tranzystor IGBT wraz z linią odczytującą stan styku dołączony jest do wejścia „Cewka zał” a

aparat przejdzie w stan oczekiwania na zmianę stanu styków badanego wyłącznika rys 6.

Załączając badany wyłącznik np. z pulpitu jego panelu sterującego, lub w inny sposób, po-

miar niejednoczesności złączenia rozpocznie się od toru w którym stan styku zmienił się jako pierw-

szy. Jeżeli gniazda „Cewka zał” dołączone będą równolegle (Rys.7.) do styku przekaźnika sterują-

cego cewką załączającą badanego wyłącznika to na tym wejściu zmiana stanu nastąpi jako pierw-

sza i od tej chwili rozpocznie się pomiar niejednoczesności, wraz pomiarem czasu własnego załą-

czenia badanego wyłącznika. Gdy wejście „Cewka zał” nie będzie podłączone, pomiar niejednocze-

sności pozostałych styków będzie również dokonany, tylko czas własny załączenia badanego wy-

łącznika nie zostanie zmierzony.

Po naciśnięciu przez operatora klawisza „START Cewka wył” stan przekaźnika Pk zmienia

się, tranzystor IGBT wraz z linią odczytującą stan styku dołączony zostanie do wejścia „Cewka

wył”, a aparat przejdzie w stan oczekiwania na zmianę stanu styków badanego wyłącznika rys 6.
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Rysunek 7

Wyłączając badany wyłącznik np. z pulpitu jego panelu sterującego, lub w inny sposób, po-

miar niejednoczesności wyłączenia rozpocznie się od toru w którym stan styku zmienił  się jako

pierwszy. Jeżeli gniazda „Cewka wył” dołączone będą równolegle  (Rys. 7.) do styku przekaźnika

sterującego cewką wyłączającą badanego wyłącznika to na tym wejściu zmiana stanu nastąpi jako

pierwsza i od tej chwili rozpocznie się pomiar niejednoczesności, wraz pomiarem czasu własnego

wyłączenia badanego wyłącznika. Gdy wejście „Cewka wył” nie będzie podłączone, pomiar niejed-

noczesności pozostałych styków będzie dokonany, tylko czas własny wyłączenia badanego wyłącz-

nika nie zostanie zmierzony.
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W trybie sterowania tranzystorem IGBT, tzn. gdy wyświetlacz podświetlony jest na żółto-

zielono i dodatkowo wyświetla się znak !, po naciśnięciu przycisku „START Cewka zał” tranzystor

ten przez styki przekaźnika rys.5 dołączany jest do gniazd sprzęgu A oznaczonych jako „Cewka

zał.” i pobudzany jest przez 1 sekundę, czyli gniazda te zostaną zwarte na czas 1 sekundy. Jeżeli

gniazda te dołączone będą przewodami adaptacyjnymi równolegle do styków przekaźnika stacji

sterującymi cewką załączającą wyłącznik mocy, to zostanie on załączony i rozpocznie się bez-

zwłocznie pomiar czasu niejednoczesności, wraz z czasem własnym załączenia badanego wyłącz-

nika. Gdy wejście „Cewka zał” w tym trybie nie będzie podłączone, badany wyłącznik nie zadziała,

pomiar zakończy się po 1 sekundzie, a wyniki na wyświetlaczu będą przypadkowe.

Gdy w trybie sterowania tranzystorem IGBT, naciśniemy przycisk „START Cewka wył” naj-

pierw zmieni się stan styków przekaźnika Pk i tranzystor ten rys.5 dołączony zostanie do gniazd

sprzęgu A oznaczonych jako „Cewka wył” a następnie pobudzany będzie przez 1 sekundę, czyli

gniazda te zostaną zwarte na czas 1 sekundy. Jeżeli gniazda te dołączone będą przewodami adap-

tacyjnymi równolegle do styków przekaźnika stacji sterującymi cewką wyłączającą, wyłącznik mocy

zostanie wyłączony,  zmierzony zostanie czas własny wyłączenia i  niejdnoczesność pozostałych

styków. Gdy wejście „Cewka wył” nie będzie podłączone, wyłącznik nie wyłączy się, pomiar zakoń-

czy się po 1 sekundzie, a wyniki na wyświetlaczu będą przypadkowe.

Należy pamiętać aby gniazda oznaczone kolorem czerwonym dołączone były od strony do-

datniego bieguna napięcia zasilającego cewki wyłącznika mocy rys.7a i b.

UWAGA !
EMEX 400 DC MN powinien być obsługiwany przez personel
przeszkolony w zakresie BHP odnośnie pracy z urządzeniami
elektrycznymi.
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5. PRZYGOTOWANIE WYMUSZALNIKA DO PRACY

5.1.WYBÓR POZYCJI ROBOCZEJ WYMUSZALNIKA

Wymuszalnik może pracować w dowolnym położeniu wygodnym dla operatora. W przypadku

pracy w l”terenie” zalecane jest jego położenie jak na rysunku 9. Natomiast dla pracy w laborato-

rium zalecane jest jego położenie jak na rysunku 8.

UWAGA !
Nie nakrywać urządzenia pokrowcem w czasie pracy, Nie wol-
no ustawiać urządzenia w wodzie, błocie lub śniegu, zarówno
w trakcie pracy jak i podczas transportu.

Należy zapewnić swobodny przepływ powietrza przez otwory wentylacyjne obudowy oraz wokół ra-

diatorów.
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5.2.PRZYŁĄCZENIE WYMUSZALNIKA DO SIECI ZASILAJĄCEJ

Na płycie czołowej z lewej strony wymuszalnika znajduje się gniazdo, do którego należy wło-

żyć  odpowiedni  wtyk  przewodu  sieciowego.  Wtyczkę  przewodu  sieciowego  należy  włożyć  do

gniazdka sieciowego 220 [V] / 50 [Hz] z kołkiem ochronnym.

UWAGA !
Ze względu na bezpieczeństwo i nie zakłócanie pomiarów, wy-
muszalnik nie może pracować bez zerowania lub uziemienia.

Zaleca się, aby w razie wątpliwości co do skuteczności zerowania, zmierzyć różnicę poten-

cjałów (dla napięcia zmiennego) między obudową wymuszalnika a dostępnymi uziemionymi czę-

ściami metalowymi: np. ramą stojaka urządzeń w nastawni, i na tej podstawie określić skuteczność

zerowania, uziemienia.

5.3.PODŁĄCZENIE WYMUSZALNIKA DO BADANEGO OBIEKTU

EMEX 400 DC MN wyposażony jest w dwa kable wyjściowe zaopatrzone z jednej strony w

zaciski prądowe, które należy przykręcić do gniazd wyjściowych umieszczonych z prawej strony

wymuszalnika. Śrubę zacisku należy włożyć do gniazda i dokręcić . 

UWAGA !
Nie dokręcać śruby zacisku przy pomocy narzędzi, lub kiedy
nie „złapała” dobrze gwintu w gnieździe!

Z drugiej strony kable wyjściowe zaopatrzone są w imadełka, które należy dołączyć do obwo-

du prądowego badanego urządzenia.
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5.4.USTAWIENIE OGRANICZNIKA CZASU WYMUSZANIA PRĄDU

Czas wymuszania prądu może być ograniczony do z góry nastawionej wartości (standardowo 30

sekund rys. 10). W celu zmiany tej wartości należy nacisnąć klawisz „STOP” i trzymać przyciśnięty.

pokrętłem nastawnika ustawić ogranicznik czasu wymuszania z rozdzielczością 1sek, aż do 99sek,

lub całkowicie wyłączyć ogranicznik czasu wymuszania. Sygnalizowane to jest wyświetleniem zna-

ków „---”  Rys. 11.

UWAGA !
EMEX 12 MN powinien być obsługiwany przez personel prze-
szkolony w zakresie BHP odnośnie pracy z urządzeniami elek-
trycznymi.
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5.5.NASTAWIANIE WARTOŚCI PRĄDU 

Standardowo po załączeniu wymuszalnika wartość prądu wymuszanego

ustawiona jest na 100A. 

Ustawienie innej wartości prądu

Wymuszalnik jest w stanie „STOP”.

Naciskamy i trzymamy klawisz „Funk.”

Pokrętłem nastawnika wybieramy jedną z wartości standardowych prądu wymuszania 10A ;

25A; 50A; 100A; 250A; 300A; 400A, lub wybierając pozycję VAR możemy ustawić dowolną

wartość prądu z przedziału 4 do 400A z rozdzielczością co 1A. 

Naciskamy klawisz „START”. Po chwili potrzebnej wymuszalnikowi na dostrojenie zadanej wartości

prądu, zapala się dioda „START”.

Na wyświetlaczu pojawia się wartość prądu płynącego w obwodzie wymuszania.

UWAGA! W czasie wymuszania jedynie przy wybraniu opcji VAR można pokrętłem nastawnika

zmieniać wartość wymuszanego prądu zarówno w stanie „STOP” jak i w trakcie wymuszania.

Czas wymuszania ograniczony jest przez ogranicznik czasu, w przypadku wyłączenia ogranicznika

czasu prądy do 100 [A] mogą być wymuszane w sposób ciągły, natomiast przy prądzie powyżej

100 [A] może zadziałać zabezpieczenie termiczne co może nastąpić po kilku, lub kilkunastu minu-

tach, w zależności od wymuszanego prądu i temperatury otoczenia.

UWAGA !
Zabezpieczenie termiczne nie obejmuje kabli silnoprądowych, które silnie nagrzewa-
ją się i mogą być przyczyną oparzeń lub pożaru!

EMEX 400 DC MN wyposażony jest w układ zapobiegający uruchomieniu wymuszania gdy rezy-

stancja toru prądowego jest większa niż 10 Ω. EMEX 400 DC MN ma również układ zatrzymujący 

wymuszanie gdy w trakcie wymuszania ciągłość a toru prądowego zostanie przerwana.
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6. POMIAR SPADKÓW NAPIĘCIA NA STYKACH TORÓW

PRĄDOWYCH W TRYBIE AUTONOMICZNYM

EMEX 400 DC MN wyposażony jest w układ do pomiaru spadku napięcia na stykach torów prądo-

wych (miliwoltomierz) o zakresie pomiarowym 0 do 100mV z możliwością odczytu mierzonej warto-

ści aż do 300mV. 

 W trybie autonomicznym wyniki pomiarów wyświetlane są na wyświetlaczu LCD     i w celu ich ar-

chiwizacji należy je spisywać ręcznie do własnych notatek. 

Gniazdo przyłączeniowe miliwoltomierza znajduje się w prawym dolnym rogu płyty czołowej. Do

gniazda tego należy przyłączyć kabel pomiarowy (o długości ok. 6m) zakończony końcówką do któ-

rej włożyć należy standardowe przewody pomiarowe zakończone szpilkami pomiarowymi będące w

wyposażeniu aparatu. Rys 12.

Szpilki przewodów pomiarowych docisnąć należy do miejsc toru prądowego miedzy którymi

chcemy zmierzyć spadek napięcia.

Następnie po uruchomieniu wymuszania klawiszem „START” odczekać chwilę aż do ustabi-

lizowania się wskazań prądu wymuszanego i wskazań mV, a następnie zatrzymać pomiar klawi-

szem „STOP”. 

Na wyświetlaczu aparatu zarówno w trakcie wymuszania, jak i po zatrzymaniu pomiaru zo-

brazowane zostaną zmierzone wielkości Rys.13. Wartość wskazywanej rezystancji Rs wyrażonej w

uΩ jest wyliczana przez system mikroprocesorowy na podstawie zmierzonych wartości spadków

napięcia i prądu wymuszanego.

18

Rysunek 13

Rysunek 12
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UWAGA !
EMEX 12 MN powinien być obsługiwany przez personel prze-
szkolony w zakresie BHP odnośnie pracy z urządzeniami elek-
trycznymi.

19
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7. UŻYWANIE MIERNIKA NIEJEDNOCZESNOŚCI W TRYBIE

AUTONOMICZNYM

W trybie autonomicznym wyniki pomiarów wyświetlane są na wyświetlaczu LCD i w celu ar-

chiwizacji należy je spisywać ręcznie do własnych notatek. Można też wyświetlacz sfotografować

np. telefonem komórkowym.

Niejednoczesność można mierzyć w trybie 4 kanałowym, 8 kanałowym, lub 12 kanałowym.

Z prawej strony aparatu znajdują się trzy gniazda oznaczone jako „Kanał A”, „Kanał B” i „Kanał C”

rys.14. Do gniazd tych należy przyłączyć kable sprzęgów o (długości ok. 6m), zakończone skrzynką

sprzęgu. Do gniazd skrzynki włożyć należy przewody adaptacyjne łączące sprzęg ze stykami bada-

nego wyłącznika rys.15. Kable sprzęgów dołączać należy kolejno do wejścia A dla trybu 4 kanało-

wego, do wejścia A i B dla trybu 8 kanałowego i do wejść A,B,C dla trybu 12 kanałowego. Nie moż-

na dokonywać pomiarów w trybie np. czterokanałowym poprzez dołączenie sprzęgu do  wejścia B,

lub C.

Wszystkie pary gniazd pomiarowych są galwanicznie odseparowane od siebie i od obudo-

wy aparatu. Specjalnym wejściem jest wejście P1A, które umożliwia sterowanie cewką załączającą

i cewką wyłączającą badanego wyłącznika (patrz str.7). Użycie tego wejścia umożliwia sterowanie

załączeniem i wyłączeniem badanego wyłącznika z pulpitu aparatu EMEX12MN. 

Przy pomiarach niejednoczesności styki będą zwykle w stanie beznapięciowym rys.17. W

celu wykrycia stanu styku aparat dostarcza do styku przez wewnętrzny rezystor napięcie testowe o

wartości ok. 12V DC. Naciskając i trzymając klawisz „STOP” a potem naciskając dodatkowo kla-

wisz „FUNK” można przełączyć napięcie testowe styku na wartość ok. 110V. Sygnalizowanie jest to

napisem”Hi” w środkowej części wyświetlacza. Rys 16.
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Rysunek 14: Gniazda sprzęgów na płycie
czołowej aparatu Rysunek 15
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Na wejściach stykowych może pojawiać się zewnętrzne

napięcie z obwodów stacji aż do 250VDC rys. 18. W tym przypad-

ku  należy  pamiętać  aby  czerwone gniazdo  sprzęgu  połączone

było z dodatnim biegunem napięcia stacyjnego rys.18 i 20. Od-

wrotne przyłączenie nie spowoduje uszkodzenia aparatu, a tylko jego nie działanie.

Nie należy też dołączać gniazd sprzęgów równolegle do cewek przekaźników sterujących

rys.19, gdyż takie połączenie spowoduje niedziałanie aparatu.

Na rysunku 20 pokazano schemat przyłączenia sprzęgu kanału A do badanego wyłącznika.

21

Rysunek 17: Styki beznapięciowe Rysunek 18: Styki z napięciem sterowniczym

Rysunek 19: Niewłaściwe dołączenie przewodów stykowych do bada-
nego obwodu

Rysunek 16: Sygnalizacja wysokie-
go napięcia testowego styku 
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Rysunek 20: Schemat przyłączenia sprzęgu kanału A do badanego wyłącz-
nika
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7.1.PROCEDURA POMIAROWA W TRYBIE AUTONOMICZNYM

POMIARU NIEJEDNOCZESNOŚCI TRYB 4 KANAŁOWY

1. Przygotować aparat do pracy

2. Dołączyć do aparatu skrzynkę sprzęgu. Dołączyć tylko sprzęg kanału A.

3. Przyłączyć do skrzynki sprzęgu przewody adaptacyjne, a z drugiej strony dołączyć je

odpowiednio do badanego wyłącznika.

4. Nacisnąć przycisk „START” co wprowadzi aparat w oczekiwanie na zmianę stanu sty-

ków badanego wyłącznika. rys.21, a następnie spowodować zmianę stanu styków ba-

danego wyłącznika.

5. Odczytać i zapisać ręcznie w notatkach otrzymane wyniki, można też sfotografować

wyświetlacz np. telefonem komórkowym. Rys.22. 

6. Chcąc powtórzyć pomiar ponownie nacisnąć przycisk „START” co wprowadzi aparat

ponownie w oczekiwanie na zmianę stanu styków badanego wyłącznika. Rys.21.
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Rysunek 22:Zakończenie pomiaru niejednoczesnościRysunek 21: Oczekiwanie na zmianę stanu styków 
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8. PROCEDURA POMIAROWA W TRYBIE AUTONOMICZNYM 
POMIARU NIEJEDNOCZESNOŚCI TRYB 8, LUB 12KANAŁOWY

1. Przygotować aparat do pracy

2. Dołączyć do aparatu skrzynkę sprzęgu. Dołączyć sprzęg kanału A, a następnie kanału

B i kanału C.

3. Przyłączyć do skrzynki sprzęgu przewody adaptacyjne, a z drugiej strony dołączyć je

odpowiednio do badanego wyłącznika.

4. Nacisnąć przycisk „START” co wprowadzi aparat w oczekiwanie na zmianę stanu sty-

ków badanego wyłącznika rys.23, a następnie spowodować zmianę stanu styków ba-

danego wyłącznika.

UWAGA! 

Sprzęgi kanałowe muszą być dołączane do gniazd aparatu w kolejności A,B,C. Nie można np. dla

trybu 8 kanałowego dołączyć sprzęgów do kanału np. B i C, lub A i C.  O błędzie użytkownik poin-

formowany będzie komunikatem na wyświetlaczu. Rys.24 .

5. Odczytać i  zapisać ręcznie w notatkach otrzymane wyniki,  można też sfotografować

wyświetlacz np. telefonem komórkowym

W trybie 8 kanałowym lub 12 kanałowym na wyświetlaczu wskazywany jest:

 czas własny badanego wyłącznika, (o ile użyty był tor P1A)  

24

Rysunek 24Rysunek 23
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etykieta i czas linii która pobudziła się najwcześniej, 

etykieta i czas linii która pobudziła się najpóźniej,  

maksymalna niejednoczesność Rys.25

Chcąc powtórzyć pomiar ponownie nacisnąć przycisk „START” co wprowadzi aparat ponownie w

oczekiwanie na zmianę stanu styków badanego wyłącznika. Rys.23.

UWAGA !
EMEX 12 MN powinien być obsługiwany przez personel prze-
szkolony w zakresie BHP odnośnie pracy z urządzeniami elek-
trycznymi.
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Rysunek 25:Zakończenie pomiaru niejednoczesności w trybie 12 kanałowymi
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9. UŻYWANIE WYMUSZALNIKA PRĄDU WE WSPÓŁPRACY Z
KOMPUTEREM KLASY PC

Przygotowanie i dołączenie do sieci i badanego obiektu opisane jest w rozdziałach 5 i 6.

Dodatkowo do aparatu należy dołączyć przy pomocy kabla USB zewnętrzny komputer kla-

sy PC z zainstalowanym programem do obsługi wymuszalnika EMEX400DC MN. Po uruchomieniu

wymuszalnika i programu zobaczymy na ekranie obraz pokazany na rysunku 26. Na ekranie tym u

góry z lewej strony znajduje się pole daty i godziny zapisywane automatycznie na podstawie zegara

systemowego.

Poniżej jest pole opisu wyłącznika do wypełnienia przez użytkownika przy pomocy klawia-

tury  komputerowej.  Pole to dostępne jest  po kliknięciu  w nie kursorem myszy.  Można również

wcześniej korzystając z edytora tekstu np. Libra Office sporządzić w odpowiednim folderze zbiór

opisów, a następnie metodą kopiuj i wklej wypełniać to pole. 
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Rysunek 26: Widok ekranu komputera w trybie wymuszania prądu i pomiaru spadków napięć na stykach
torów prądowych
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Niżej jest pole w którym pokazywana jest wartość rzeczywistego zmierzonego prądu testo-

wego, z prawej strony symbol ΔU zawiera zmierzoną wartość spadku napięcia na badanym styku.

Pole oznaczone literą R zawiera wyliczoną na podstawie zmierzonego prądu i spadku napięcia war-

tość rezystancji styku wyrażoną w uΩ. 

Pola oznaczone L1a; L2a; L3a; L1b; L2b; L3b oraz pole puste lub oznaczone „inna” służą do

wyboru miejsca w tabelach z górnej prawej części ekranu gdzie zapisywane będą wyniki pomiarów.

Polu pustemu (inna) można nadać własne nazwy i nazwy te będą kolejno przypisywana po-

lom umieszczonym pod polami  L1a; L2a; L3a; L1b; L2b; L3b.

Przeprowadzenie pomiaru:

1. Wybrać przy pomocy myszy pole badanego styku np. L1a

2. Po przyłożeniu szpilek pomiarowych do miejsca pomiaru nacisnąć na wymuszalniku przycisk

„START”

3. Wynik zapisze się automatycznie w wybranym polu po upływie CZASU WYMUSZANIA, lub

gdy wynik pomiaru uznamy za prawidłowy (stabilny) naciśniemy na wymuszalniku przycisk

„Funk”, wtedy zatrzymujemy wymuszanie i wynik zostanie zapisany w tym przypadku w ta-

beli polu L1a. Rys27.

UWAGA! 

Użycie klawisza „STOP” zatrzymuje wymuszanie bez zapisywania wyniku pomiaru do tabeli. 
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Rysunek 27 Wypełniona tabela pomiarów
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Klawisz „STOP” powinien być używany podczas bieżących prac związanych z regulacją wy-

łącznika, gdy wiele wyników pomiarowych wskazuje na niesprawność wyłącznika. Dopiero gdy je-

steśmy pewni że wyłącznik można poddać końcowemu odbiorowi wtedy możemy przeprowadzić

ostateczne pomiary z funkcją zapisywania wyników.

Po zakończeniu pomiarów wypełnioną tabelę można zapisać lub wydrukować. Standardowo

wyniki zapisuje się w formacie PDF. Służy do tego pole DRUKUJ umieszczone w prawym dolnym

rogu ekranu. Po kliknięciu myszą w to pole otwiera się okno jak na rysunku 28.

Teraz  używając  poleceń  systemu operacyjnego  możemy wybrać  folder  gdzie  będziemy

składować uzyskane wyniki pomiarów. 

Można też używając PenDriva przenieść pliki pomiarów do innego komputera celem ich wy-

drukowania, bądź po dołączeniu drukarki i jej konfiguracji drukować bezpośrednio z komputera po-

miarowego.

UWAGA !
EMEX 12 MN powinien być obsługiwany przez personel prze-
szkolony w zakresie BHP odnośnie pracy z urządzeniami elek-
trycznymi.
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Rysunek 28: Widok ekranu po kliknięciu w pole DRUKUJ
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10. UŻYWANIE MIERNIKA NIEJEDNOCZESNOŚCI WE

WSPÓŁPRACY Z KOMPUTEREM KLASY PC

Przygotowanie i dołączenie do sieci i badanego obiektu opisane jest w rozdziałach 5 i 6.

Dodatkowo do aparatu należy dołączyć przy pomocy kabla USB zewnętrzny komputer klasy PC z

zainstalowanym programem do obsługi przyrządu EMEX 12  MN.

Przykład użycia tylko sprzęgu kanału A (4 tory).

Po uruchomieniu przyrządu i programu zobaczymy na ekranie obraz pokazany na rysunku 29.

UWAGA !
EMEX 12 MN powinien być obsługiwany przez personel prze-
szkolony w zakresie BHP odnośnie pracy z urządzeniami elek-
trycznymi.

29

Rysunek 29: Ekran komputera po dołączeniu tylko sprzęgu kanału A
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Nacisnąć przycisk „START” co wprowadzi aparat w oczekiwanie na zmianę stanu styków

badanego wyłącznika. Rys.15.

Po zmianie stanu wyłącznika ekran zmienia się jak pokazano na rysunku 31.

Następnie klawiszami strzałek pionowych na klawiaturze komputera powiększamy odpowiednio ob-

raz, a przy pomocy strzałek poziomych możemy obraz przesuwać w lewo i prawo (tak jak to jest

opisane w polu POMOC) i uzyskujemy obraz podobny do pokazanego na rysunku 32.
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Rysunek 30: Ekran oczekiwania na zmianę stanu wyłącznika

Rysunek 31: Ekran po zmianie stanu wyłącznika
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Położenie i powiększenie wykresów czasowych na ekranie zmieniać można również klika-

jąc w pole wykresu myszą. Rolką zmieniamy powiększenie, a trzymając naciśnięty lewy klawisz

myszy, przesuwając mysz przesuwamy odpowiednio wykres.

UWAGA!

1. Czas własny wskazywany jest od momentu pierwszej zmiany stanu w torze P1A do chwili

pierwszej zmiany stanu w torze o najdłuższym czasie.  

2. Maksymalna niejednoczesność wskazywana jest między pierwszymi zmianami stanu po-

między dowolnymi innymi niż PA1 torami.

3. Maksymalny czas rejestracji przebiegów to 1 sekunda, przy czym rozdzielczość pomiaru

czasu wynosi 100 mikrosekund.

4. Czas własny wskazywany jest od momentu pierwszej zmiany stanu w torze P1A do chwili

pierwszej zmiany stanu w torze o najdłuższym czasie.  

5. Maksymalna niejednoczesność wskazywana jest między pierwszymi zmianami stanu pomię-

dzy dowolnymi innymi niż PA1 torami.

6. Maksymalny czas rejestracji  przebiegów to 1 sekunda, przy czym rozdzielczość pomiaru

czasu wynosi 100 mikrosekund
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Rysunek 32: Widok powiększonego ekranu niejednoczesności
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Na rysunku 22 pokazano przypadek gdy w torze L2A i L2B nastąpiło „odbicie” styków

UWAGA !
EMEX 12 MN powinien być obsługiwany przez personel prze-
szkolony w zakresie BHP odnośnie pracy z urządzeniami elek-
trycznymi.
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Rysunek 33: Przebieg czasowy z "odbiciem styków"
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11. STEROWANIE CEWKAMI WYŁĄCZNIKÓW I POMIAR CZASU

WŁASNEGO WYŁĄCZNIKA

1. Przygotować aparat do pracy

2. Dołączyć do aparatu odpowiednio skrzynki sprzęgów.

3. Przyłączyć do skrzynki sprzęgu przewody adaptacyjne, a z drugiej strony dołączyć

je odpowiednio do badanego wyłącznika.

4. Nacisnąć i trzymając klawisz „Fn”, dodatkowo nacisnąć klawisz „STOP”, ta kombina-

cja aktywuje/ dezaktywuje  sterowanie wbudowanym do sprzęgu A tranzystorem IGBT,

który może załączać cewkę załączającą i wyłączającą badanego wyłącznika. Tryb ak-

tywacji tranzystora IGBT sygnalizowany jest zmianą koloru podświetlenia wyświetlacza

z niebieskiego na żółto-zielony, oraz wyświetleniem znaku ! (wykrzyknik) w środku wy-

świetlacza rys. 34.

Rysunek 34: Sygnalizacja sterowania tranzystorem IGBT

5. Nacisnąć przycisk „START Cewka zał”, lub „Start Cewka wył” co spowoduje załącze-

nie, bądź wyłączenie badanego wyłącznika i zmianę stanu jego stanu styków.

6. Odczytać i zapisać ręcznie w notatkach otrzymane wyniki, można też sfotografować

wyświetlacz np. telefonem komórkowym.

7. Chcąc powtórzyć pomiar ponownie nacisnąć przycisk „START Cewka zał”, lub „Start

Cewka wył”
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12. DANE TECHNICZNE CYFROWEGO WYMUSZALNIKA PRĄDU 
EMEX 400 DC MN

Prąd minimalny.........................................................4 [A] lub 0 [A] (całkowite wyłączenie)

Prąd maksymalny..................................................................................................  400 [A]

Wartość skuteczna składowej zmiennej w prądzie wyjściowym............................... 10%

Maks. rezystancja obwodu zewn. umożliwiająca załączenie wymuszania............ 10 []

Prąd pomiarowy testera otwartego obwodu.........................................................100 [mA]

Ilość kanałów pomiarowych miernika niejednoczesności ..................................4; 8 lub12

Maksymalny czas rejestracji przebiegu czasowego ...............................................1 [sek]

Rozdzielczość czasowa ........................................................................................100[us]

Zakres miliwoltomierza .........................................................................................100mV 

 Rozdzielczość miliwoltomierza ..............................................................................0,1mV

 Klasa dokładności miliwoltomierza .................................................................................1

Zasilanie...................................................................................................230 [V] / 50 [Hz]

pobór mocy spoczynkowej ....................................................................................25 [VA]

pobór mocy w czasie pracy ..........................................................................do 2000 [VA]

Masa.................................................................................................................ok. 14 [kg]

Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)................................480 x 400 x 190 [mm]

UWAGA !
EMEX 400 DC MN powinien być obsługiwany przez personel
przeszkolony w zakresie BHP odnośnie pracy z urządzeniami
elektrycznymi.
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13. WYPOSAŻENIE 

Urządzenie EMEX 400 DC MN w wersji 12 kanałowej wyposażone jest w:

1. Kable prądowe ..............................................................szt. 2.

2. Sprzęgi miernika niejednoczesności .............................szt. 3

3. Przewody przyłączeniowe sprzęgów ............................szt. 26

4. Główny przewód miliwoltomierza ..................................szt. 1

5. Przewody pomiarowe miliwoltomierza ..........................szt 2

6. Kabel zasilający.............................................................szt. 1.

7. Instrukcja obsługi...........................................................szt. 1.

8. Opcjonalnie Laptop (na specjalne zamówienie)............szt. 1

UWAGA !
EMEX 400 DC MN powinien być obsługiwany przez personel
przeszkolony w zakresie BHP odnośnie pracy z urządzeniami
elektrycznymi.
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14. WYKAZ KOMUNIKATÓW

1 . Przeciążenie.

Kasowanie przyciskiem „STOP”.

2. Przegrzanie wymuszalnika.

Kasowanie samoczynne, po ostygnięciu wymuszalnika.

3. Otwarty obwód wymuszania.

UWAGA !
EMEX 400 DC MN powinien być obsługiwany przez personel
przeszkolony w zakresie BHP odnośnie pracy z urządzeniami
elektrycznymi.

38



EMEX 400 DC MN  CYFROWY WYMUSZALNIK PRĄDU STAŁEGO  Z MIERNIKIEM NIEJEDNOCZESNOŚCI

15. SERWIS

Po okresie gwarancji Producent świadczy odpłatne usługi ser-

wisowe.

UWAGA !
EMEX 400 DC MN powinien być obsługiwany przez personel
przeszkolony w zakresie BHP odnośnie pracy z urządzeniami
elektrycznymi.
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16. GWARANCJA

1.Producent  udziela  12  miesięcznej  gwarancji  na  aparat

EMEX 400 DC MN licząc od daty zakupu urządzenia.

2.Urządzenie należy dostarczyć do producenta.

3.Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku nie-

właściwego lub niezgodnego z instrukcją  użytkowania,  prze-

chowywania,  konserwacji  oraz  uszkodzeń  mechanicznych  i

elektrycznych powstałych z winy użytkownika.

Numer fabryczny aparatu: 

Data zakupu: 

UWAGA !
EMEX 400 DC MN powinien być obsługiwany przez personel
przeszkolony w zakresie BHP odnośnie pracy z urządzeniami
elektrycznymi.
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