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Niniejsza instrukcja opisuje budowę i obsługę aparatów EMEX 3kADC-M i EMEX 3kADC-MZ,
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1.OSTRZEŻENIA !

Ilustracja 1:

Na powyższej ilustracji pokazano uproszczony schemat podstacji tramwajowej.
W tym przypadku jeden koniec cewki załączającej wyłącznik szybki dołączony jest
zwykle przez bezpiecznik do napięcia 600V!!.

Należy pamiętać aby wyłącznik szybki w czasie prób załączać ręcznie
(drągiem), lub po całkowitym odłączeniu cewki załączającej od obwodów
stacji, użyć wbudowanego w wymuszalnik EMEX zasilacza cewki
załączającej.

Zamknięcie odłącznika od strony zasilacza
doprowadzi

napięcie

600V

do

zacisków

wymuszalnika i spowoduje jego uszkodzenie,
stanowiąc również zagrożenie dla personelu!!!!!
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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 pozostawać bez dozoru.
2. NIE WOLNO EKSPLOATOWAĆ APARATU BEZ SKUTECZNEGO UZIEMIENIA
OBUDOWY
Należy upewnić się czy gniazdo sieciowe do którego przyłączony zostanie aparat ma
sprawny przewód ochronny! (PE)

3. Wszelkie

manipulacje związane z dołączaniem przewodów do badanych obiektów

powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi procedurami.

4. Podczas

pracy aparatu nie wolno trzymać w rękach lub dotykać przewodów

wyjściowych aparatu.

5. NIE WOLNO EKSPLOATOWAĆ APARATU NA OTWARTEJ PRZESTRZENI
PODCZAS DESZCZU MŻAWKI LUB ŚNIEŻYCY.
6. Przewody mają izolację wykonaną z gumy, lub polwinitu i przystosowane są do przewodzenia
dużych prądów, jednakże w czasie eksploatacji mogą się silnie nagrzewać, co może grozić
oparzeniem!

Uwaga! Nie wolno dołączać do aparatu obu rodzajów kabli wyjściowych jednocześnie.

2.Przeznaczenie i budowa aparatu "EMEX 6kADC-MZ"
Aparat EMEX 6kADC-MZ przeznaczony jest do kontroli poprawności działania, wykrywania nastaw i regulacji zabezpieczeń nadprądowych, oraz wyłączników „szybkich” stacjonarnych i trakcyjnych w
obwodach prądu stałego. Aparat EMEX 6kADC-MZ wykonany jest jako urządzenie przewoźne w postaci
metalowej konstrukcji z kółkami jezdnymi wyposażonymi w hamulce Rys.3. Dodatkowe uchwyty Rys. 1 i
2 umożliwiają przenoszenie urządzenia np. po schodach przez dwie lub więcej osób.

Rysunek 3:
Rysunek 1: Przenoszenie
przy pomocy uchwytów
dolnych

Rysunek 2: Przenoszenie
przy pomocy uchwytów
górnych

Hamulec koła jezdnego

Płytę aparatu EMEX 6kADC-MZ pokazano na rysunku 4. W górnej części aparatu znajduje
4
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się osiem zacisków służących do dołączania przewodów silnoprądowych cztery dla bieguna
dodatniego i cztery dla bieguna ujemnego.
Z

prawej

strony

głównego

pulpitu u góry znajdują się przyciski
sterujące monitorem LCD, poniżej zaś
duże przyciski „START” i ”STOP”
służące

do

zatrzymywania

uruchamiania
wymuszania

i

prądu.

Centralną część płyty czołowej zajmuje
12 calowy monitor LCD z nakładką
dotykową (panelem dotykowym).
W dolnej części głównego

pulpitu

znajdują się dwa klawisze foliowe
oznaczone jako „ZAKRES”, klawisze
te

służą

do

wyboru

zakresu

pomiarowego, zaś na prawo od nich
znajdują się trzy klawisze oznaczone
jako

„NASTAWNIK”,

nastawiania
wyjściowego.

służące

pożądanego

do

prądu
Rysunek 4: Płyta czołowa aparatu EMEX 6kADC-MZ

Powyżej pulpitu głównego znajduje się pulpit sterowania wbudowanymi do aparatu zasilaczami cewek sprawdzanego wyłącznika. Na pulpicie tym umieszczone są przełączniki zakresów
napięciowych, korektor napięcia cewki trzymającej i przyciski „Zał/Wył” cewki trzymającej, oraz
ze względów bezpieczeństwa dwa przyciski do dwuręcznego sterowania cewką załączającą. Rys.5.

Rysunek 5:
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Na lewym boku aparatu Rys.7 w górnej części znajduje się wnęka zapewniająca dostęp do
gniazd wbudowanego komputera, natomiast u dołu z przodu aparatu znajduje się wyłącznik główny
aparatu Rys.6. Z tyłu aparatu znajduje się dodatkowy zacisk uziemiający aparat Rys. 10, przyłącze
sieciowe Rys.9 i przyłącze zasilaczy cewek sprawdzanego wyłącznika Rys.8.

Rysunek 6: Wyłącznik
główny aparatu
Rysunek 8: Lewy bok
aparatu

Rysunek 9: Przyłącze
przewodu cewek
zasilaczy

Rysunek 7:
Rysunek 10: Zacisk
Przyłącze
uziemiający
sieciowe aparatu
aparatu

Wewnątrz obudowy znajdują się cztery moduły mocy, pomocniczy układ mikroprocesorowy bezpośrednio sterujący modułami mocy, układami pomiarowymi i przekazujący uzyskane wyniki i sygnały przez łącze USB do wbudowanego komputera klasy PC. Wewnątrz obudowy znajduje się też monitor LCD z panelem dotykowym, oraz niezbędne dodatkowe układy elektroniczne, w
tym zasilacz komputera i układów elektronicznych. Schemat blokowy aparatu pokazany jest na
Rys.11.
Trójfazowe napięcie zasilające aparat doprowadzone jest poprzez do filtr EMC do 4 torowego wyłącznika głównego. Dalej napięcie zasilające doprowadzone jest do stycznika głównego i wyłącznika przez który zasilany jest wentylator chłodzący i zasilacz układów elektronicznych. Zadaniem stycznika głównego jest galwaniczne odłączenie modułów mocy od sieci zasilającej gdy wyłączony jest zasilacz układów elektronicznych, oraz w stanie „STOP” działającego aparatu. Tak
więc moduły mocy dołączone są do sieci zasilającej tylko w czasie wymuszania prądu. Podnosi to
znacznie bezpieczeństwo użytkowania aparatu. W modułach mocy napięcie zasilające jest prostowane i służy do zasilania przetwornicy obniżającej napięcie i zapewniającej izolację galwaniczną
od obwodu sieciowego. Wyjścia modułów połączone są równolegle i dołączone do zacisków wyjściowych, przy czym w tor bieguna dodatniego włączony jest bocznik pomiarowy 4000A/60mV
służący do pomiaru prądu wyjściowego. Na modułach mocy zamocowane są przetworniki do pomiaru temperatury, które przy współpracy z systemem mikroprocesorowym wyłączają wymuszanie
w przypadku nadmiernego wzrostu temperatury modułu. Moduły mocy chłodzone są wbudowanym
wentylatorem.
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Rysunek 11: Schemat blokowy aparatu EMEX 6kADC
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3.Przyłączenie do sieci zasilającej

Aparat przystosowany jest do zasilania z trójfazowej sieci o napięciu
fazowym 3x230V AC, przy pomocy 5 żyłowego kabla zakończonego z jednej
strony gniazdem kablowym, które należy włożyć do odpowiedniego wtyku
znajdującego się ma obudowie aparatu Rys.12. Z drugiej strony kabel zasilający
zakończony jest standardową okrągłą „32 amperową” wtyczką z 5 bolcami w
tym przewód PE, którą którą należy włożyć do odpowiedniego gniazda

Rysunek 12:
Przyłączenie zasilania
do aparatu

zasilającego.
W razie braku pewności co do skuteczności uziemienia przez przewód PE, można do
aparatu dołączyć dodatkowy przewód uziemiający Rys.6, którego drugi koniec skutecznie dołączyć
do obwodów uziemienia stacji.

4. Przyłączenie toru prądowego do wymuszalnika i
badanego wyłącznika
Standardowo aparat wyposażony jest w osiem kabli silnoprądowych
o przekroju 120mm2 i długości 6m każdy. Z jednej strony kable te
zakończone są zaciskami śrubowymi które należy przykręcić do
odpowiednich zacisków zacisków aparatu. Rys.13 i 14.
Z drugiej strony kable silnoprądowe zakończone są uniwersalnymi
zaciskami typu WAEL, które dołączyć należy odpowiednio do Rysunek 13: Przewody

silnoprądowe dołączone

badanego wyłącznika Rys.15. W zależności od do zacisków wyjściowych
przewidywanej wartości wymuszanego prądu

aparatu

należy użyć por. Rys. 16 i 17:
dla prądu do 2kA – 1para kabli
Rysunek 14: Inne
ułożenie kabli
wyjściowych na
zaciskach

dla prądu do 3kA – 2pary kabli
dla prądu do 4,5kA – 3pary kabli
dla prądu do 6kA – 4pary kabli

Rysunek 16:

Rysunek 17:
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Rysunek 15: Zacisk
WAEL przyłączony do
wyłącznika
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5. Przyłączenie przewodu sterującego do wymuszalnika
i badanego zabezpieczenia
Niektóre zabezpieczenia prądu stałego 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
Rysunek 18:
Przyłaczenie
jest przewodu sterująceo
do aparatu

elementów aparat EMEX 6kADC-MZ ma wejście służące do przyłączenia
przewodu sterującego Rys18. Z jednej strony przewód sterujący zakończony

odpowiednią wtyczką, natomiast z drugiej strony przewód sterujący zakończony

jest dwoma końcówkami (wtykami). Nad gniazdem przewodu sterującego znajduje się dioda
świecąca, która świeci gdy styk sterujący jest zwarty.

Styki badanego przekaźnika mogą być

w stanie beznapięciowym Rys.20, jak również może na nich panować napięcie do 250V DC Rys
21.
Wejście sterujące aparatu EMEX 6kADC-MZ jest galwanicznie odizolowane od obudowy
aparatu i jego pozostałych wewnętrznych obwodów.
Do badanego zabezpieczenia lub przekaźnika wtyki powinny być dołączane równolegle do
styku przekaźnika Rys.21, a nie równolegle do cewki przekaźnika rys 19.

Rysunek 20 Styk beznapięciowy
Rysunek 19 Nieprawidłowe podłączenie przewodu
sterującego pomiarem czasu

Rysunek 21 Podłączenie do styków przekaźnika na których występuje napięcie sterownicze
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Do badanego przekaźnika wtyki powinny być dołączane tak aby czerwony wtyk dołączony
był do dodatniego bieguna zasilania, a drugi wtyk do bieguna ujemnego Rys.21. Odwrotne
połączenie nie spowoduje uszkodzenia aparatu, jedynie uniemożliwi jego prawidłowe działanie.
Styki badanego przekaźnika mogą być w stanie początkowym zwarte (normalnie zwarte)
lub rozwarte (normalnie otwarte). Aparat EMEX 6kADC-MZ reaguje na zmianę stanu styku.

UWAGA !
Na bolcach wtyków kabli sterujących występuje napięcie stałe z obwodu
badanego przekaźnika. Rys.21.

Zachować szczególną ostrożność !
6. Przyłączenie przewodów do wyjść zasilaczy cewek sprawdzanego
wyłącznika
Aparat EMEX6kADC-MZ ma wbudowane dwa niezależne zasilacze cewek sprawdzanego wyłącznika. Mogą one być używane na stanowisku warsztatowym, lub gdy w trakcie prób nie chcemy zasilać cewek wyłączników z obwodów podstacji. Wyjścia zasilaczy są między sobą rozdzielone galwanicznie.
Na ściance z tyłu aparatu po drugiej stronie przyłącza sieciowego znajdu-

Rysunek 22

je się zmodyfikowane gniazdo do którego należy włożyć zmodyfikowany wtyk
Rys.22. z przewodem zakończonym skrzynką rozdzielczą. (Modyfikacja gniazda
i wtyku uniemożliwia ich użytkowanie ze standardowym osprzętem instalacyjnym). Na skrzynce rozdzielczej znajdują się dwa zestawy gniazd oznaczone jako
„CEWKA ZAŁ.” i „CEWKA TRZYMAJĄCA” Rys.23. Gniazda mają oznaczoną biegunowość. Krótkie przewody adaptacyjne zakończone z jednej strony wtykami bananowymi a z drugiej strony końcówkami należy dołączyć odpowiednio
do właściwych cewek sprawdzanego wyłącznika. Rys.24.

UWAGA!

1. Nie wolno podłączać wyjść zasila-

Rysunek 23

czy do obwodów będących pod napięciem pochodzącym z innych źródeł.
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2. Ze względów bezpieczeństwa w pierwszej kolejności
należy dołączyć przewody adaptacyjne do zacisków cewek i
skrzynki rozdzielczej, a następnie zmodyfikowany wtyk dołączyć do aparatu.
Należy pamiętać że zasilacze cewek, a zwłaszcza zasilacz cewki załączającej nie jest wyposażony
w żadną automatykę i tak długo jak długo przyciśnięte są oba przyciski „Cewka Załączająca” tak
długo będzie płynął prąd przez cewkę załączającą sprawdzanego wyłącznika.

Rysunek 24:
Przyłączenie
przewodów cewek do
skrzynki rozdzielczej.

Rysunek 25:
Przyłączenie
przewodu cewek do
aparatu

EMEX 6kADC-MZ powinien być obsługiwany przez personel przeszkolony w zakresie
BHP odnośnie pracy z urządzeniami elektrycznymi.
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7. Opis elementów sterujących

Sterowanie pracą aparatu EMEX 6kADC-MZ odbywa się za pomocą fizycznych
przycisków umieszczonych na płycie czołowej aparatu, oraz wirtualnych przycisków i klawiatury
obsługiwanych za pomocą panelu dotykowego współpracującego z wbudowanym monitorem LCD
i komputerem klasy PC. Rys.26.

Rysunek 26: Fizyczne elementy manipulacyjne na płycie czołowej

Z prawej strony u góry znajdują się przyciski sterujące monitorem LCD, funkcje tych
przycisków są takie same jak w standardowym monitorze LCD. Duże przyciski „START” i
”STOP”

służą

do

uruchamiania

i

zatrzymywania

wymuszania

prądu.

Zastosowanie

elektromechanicznych przycisków wymaga użycia pewnej siły, co uniemożliwia przypadkowe
uruchomienie aparatu.
Pod monitorem LCD znajdują się dwa klawisze foliowe oznaczone jako „ZAKRES”, klawisze te
służą do wyboru zakresu pomiarowego, zaś na prawo od nich znajdują się trzy klawisze oznaczone
jako „NASTAWNIK”, służące do nastawiania pożądanego prądu wyjściowego.
Klawisz oznaczony słu-

ży do zwiększania nastawianego parametru (zakresu, wartości

prądu),
klawisz

klawisz oznaczony

oznaczony służy do zmniejszania nastawianego parametru,

służy do przyspieszenia zmian nastawy prądu (ok.10x).
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Po załączeniu i wykonaniu przez komputer wstępnych czynności aparat zgłasza się w trybie
„Pracy ręcznej” z wybranym zakresem 1000A, wyświetlając na ekranie obraz jak na Rys. 27.

Rysunek 27: Tryb "PRACA RĘCZNA"

Na ekranie większość pól reaguje na dotyk, ich funkcje wynikają bezpośrednio z nazwy pola, są
też pola oznaczone graficznie:
To pole otwiera menu dodatkowych narzędzi systemowych, takich jak:
„Pliki” - systemowy menedżer plików,
„Edytor tekstu” - procesor tekstu z pakietu Libre Office,
„Kalkulator” - systemowy kalkulator,
„Ustaw zegar” - umożliwia ustawienie czasu i daty,
„Ustaw drukarkę” - systemowy panel dodawania i konfiguracji drukarek.
W przypadku gdy dany program jest już uruchomiony, ponowne wybranie tego programu spowoduje przywrócenie okna tego programu. Np. możliwa jest praca z edytorem tekstu, przełączenia się
na okno pomiarowe (Alt+Tab), lub minimalizacja programu, a następnie powrót do edytora wybierając ponownie „Edytor tekstu”.
To pole służy do wywołania „dotykowej klawiatury alfanumerycznej” służącej do
wprowadzania opisów, tworzenia katalogów i nazw plików.
To pole służy do rozciągania (powiększania wykresu wzdłuż poziomej osi czasu.
To pole służy do powrotu z funkcji rozciągania wykresu do widoku normalnego.
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Dotykając ekranu w środku siatki możemy całą siatkę przesuwać w lewo lub prawo.
Na dotyk nie reagują pola:
„ZAKRES” (ustawiany jest klawiszami)
„Izadane” (ustawiane jest klawiszami);
„I mierzone” - w tym polu podczas pracy wskazywana jest bieżąca wartość wymuszanego prądu
„Iwyłączenia” - w tym polu wskazywana jest wartość prądu przy którym nastąpiło zadziałanie badanego wyłącznika
„Czas pomiaru” - w tym polu wskazywany jest czas wykonywania pomiaru, lub czas zadziałania
badanego wyłącznika
Pole z prawej strony ekranu na którym wyświetlana jest data i godzina

EMEX 6kADC-MZ powinien być obsługiwany przez personel
przeszkolony w zakresie BHP odnośnie pracy z urządzeniami
elektrycznymi.

Dotykając pola „Powrót” przechodzimy do ekranu z którego można wybrać
pozostałe funkcje aparatu Rys. 28.
Dotykając tutaj pola:
„Najazd”- przechodzimy do funkcji automatycznego poszukiwania prądu zadziałania wyłącznika
„Czas”- przechodzimy do funkcji po-

Rysunek 28: Widok ekrany po naciśnięciu pola "Powrót"

miaru czasów.
„Hist”- przechodzimy do funkcji wyznaczania histerezy przekaźnika
„Pomoc”- otwiera instrukcję obsługi aparatu.
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8. Ręczne poszukiwanie prądu zadziałania wyłącznika.
1.Przyłączyć przewody wyjściowe do aparatu i badanego wyłącznika zgodnie z
obowiązującymi procedurami.
2. Przyłączyć przewód zasilający do aparatu, a następnie do odpowiedniego trójfazowego
pięciostykowego gniazda zasilającego (L1; L2; L3; N i PE).
3. Załączyć główny wyłącznik, następnie wyłącznik umieszczony na przedniej ścianie
aparatu.
4. Po uruchomieniu aparatu w trybie „Praca Ręczna” ustawić odpowiedni zakres stosownie
do badanego wyłącznika, najlepiej aby spodziewany punkt zadziałania wyłącznika był w
połowie, lub powyżej połowy wybranego zakresu wymuszania.
5. Dotknąć pola „Opcje”, wyświetli się pomocnicze okno Rys 29. Dotknąć suwaka w
środku ekranu i ustawić go na żądaną wartość prądu, nacisnąć krzyżyk w prawym górnym
rogu aby zamknąć pomocnicze okno Ustawienie prądu suwakiem jest mało precyzyjne,
dokładnego ustawienia jeżeli trzeba dokonujemy dalej klawiszami:

Rysunek 29: Ustawienie prądu początkowego od którego zacznie się wymuszanie

Uwaga! Liczba wewnątrz suwaka pokazuje % użytego zakresu, natomiast w polu okna
pokazywany jest prąd początkowy wyrażony w amperach.
6. Nacisnąć klawisz „START”, a następnie klawiszem „W GÓRĘ” zwiększać wartość
15

EMEX 6kADC-MZ Instrukcja obsługi

płynącego prądu aż do chwili zadziałania badanego wyłącznika Rys.30.

Rysunek 30: Najazd ręczny

Po zadziałaniu wyłącznika wymuszanie zostanie zatrzymane i w polu Iwyłączenia pojawi
się wartość prądu przy którym wyłącznik został otwarty.
UWAGA!

1.

W czasie pierwszej sekundy pomiaru przetwornik analogowo-cyfrowy pobiera próbki
prądu wyjściowego co 100us, co pozwala na obserwację wartości chwilowej prądu
wyjściowego, natomiast po pierwszej sekundzie wyświetlana jest uśredniona wartość
prądu wyjściowego.

2.

Na ekranie widoczne są też dwa niebieskie kursor, dwa pionowe oznaczone literami P i K.
Służą do odmierzania interwałów czasowych. Kursor poziomy (czerwony) „I” służy do
określania wartości prądu. Kursory mogą być przesuwane po ekranie przez operatora.
Przesuwając palcem poziomo w górze ekranu przesuwamy kursory P i K w sposób
zgrubny, zaś przesuwając palcem w dole ekranu w rejonie osi czasu możemy przesuwać
kursor w sposób dokładny. Przesuwając palcem pionowo po ekranie z lewej strony
przesuwamy kursor „I” w sposób zgrubny, zaś przesuwając palcem po ekranie z prawej
strony przesuwamy kursor „I” w sposób dokładny. Wyboru kursora który chcemy
przesuwać dokonuje się przez dotknięcie pola w prostokącie umieszczonym w prawym
dolnym rogu siatki ekranu Na rysunku 30 podświetlona jest na niebiesko litera P.
W pozostałych polach tego prostokąta znaleźć można w kolejności od lewej litery W; P;
16
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K; I. Wywołując przez dotknięcie literę „W” możemy przesuwać całą siatkę ekranu,
wywołując przez dotknięcie literę „P” możemy przesuwać kursor oznaczony literą P
(początkowy), wywołując przez dotknięcie literę „K” możemy przesuwać kursor
oznaczony literą K (końcowy), zaś wywołując przez dotknięcie literę „I” możemy
przesuwać poziomy kursor oznaczony literą „I” (prądowy).

4. Po

zakończeniu badań odłączyć aparat od sieci zasilającej, a następnie ostrożnie od

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

EMEX 6kADC-Mz powinien być obsługiwany przez personel
przeszkolony w zakresie BHP odnośnie pracy z urządzeniami
elektrycznymi.

9. Automatyczne(zalecane) poszukiwanie prądu zadziałania
wyłącznika.
1. Przyłączyć przewody wyjściowe do aparatu i badanego wyłącznika zgodnie z
obowiązującymi procedurami.
2. Przyłączyć przewód zasilający do aparatu, a następnie do odpowiedniego trójfazowego
pięciostykowego gniazda zasilającego (L1; L2; L3; N i PE).
3. Załączyć główny wyłącznik, następnie wyłącznik umieszczony na przedniej ścianie
aparatu.
4. Po uruchomieniu sie aparatu w trybie „Praca Ręczna”, nacisnąć pole „Powrót” Rys.21.
Wybrać tryb „Najazd” ustawić odpowiedni zakres stosownie do badanego wyłącznika,
najlepiej aby spodziewany punkt zadziałania wyłącznika był w połowie, lub powyżej połowy
wybranego zakresu wymuszania.
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5.Dotknąć pola „Opcje”, wyświetli się pomocnicze okno Rys 31. Dotknąć odpowiednich
suwaków w środku ekranu i ustawić żądaną wartość prądu początku i końca najazdu, nacisnąć
krzyżyk w prawym górnym rogu aby zamknąć pomocnicze okno Ustawienie suwakiem jest
mało precyzyjne, dokładnego ustawienia jeżeli trzeba dokonujemy klawiszami:
Uwaga!
Liczba wewnątrz suwaka pokazuje % użytego zakresu, natomiast w polu okna pokazywany
jest prąd wyrażony w amperach.

Rysunek 31: Ustawienie prądu początkowego od którego zacznie się wymuszanie i maksymalnego prądu najazdu
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6. Nacisnąć klawisz „START”, rozpocznie się „najazd” od nastawionej wartości początkowej,
po zadziałaniu wyłącznika wymuszanie zostanie zatrzymane i w polu Iwyłączenia pojawi się
wartość prądu przy którym wyłącznik został otwarty Rys. 32.
Wartość Ipoczątkowe powinna być ustawiona poniżej spodziewanego prądu zadziałania
badanego wyłącznika, natomiast wartość Ikońcowe powinna być ustawiona powyżej
spodziewanego prądu zadziałania badanego wyłącznika.
Ustawione odpowiednio Ipoczątkowe przyspiesza pomiar, ustawienie Ikońcowego ogranicza
wzrost prądu powyżej nastawionej wartości chroniąc badany przekaźnik przed przegrzaniem
w przypadku jego nie zadziałania.

EMEX 6kADC-MZ powinien być obsługiwany przez personel
przeszkolony w zakresie BHP odnośnie pracy z urządzeniami
elektrycznymi.
Po zakończeniu badań odłączyć aparat od sieci zasilającej, a następnie ostrożnie od badanego
wyłącznika. (UWAGA! Kable wyjściowe mogą być gorące!)

Rysunek 32: Najazd automatyczny
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Rysunek 34:Najazd automatyczny nieprawidłowe
rozpoznanie przez program prądu wyłączenia

Rysunek 33: Najazd automatyczny ręczne ustawienie
kursora na wartości prądu wyłączenia

Może się tak zdarzyć że program nie rozpozna
prawidłowo punktu wyłączenia Rys.34. Należy wtedy użyć kursora oznaczonego literą „K” do
skorygowania tej wartości Rys.33. Por. uwagi str.14. pk.2.
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10. Sprawdzanie nastawy i histerezy przekaźnika
1. Przyłączyć przewody wyjściowe do aparatu i badanego wyłącznika zgodnie z
obowiązującymi procedurami.
2. Przyłączyć przewód zasilający do aparatu, a następnie do odpowiedniego trójfazowego
pięciostykowego gniazda zasilającego (L1; L2; L3; N i PE).
3. Przyłączyć przewód sterujący tak jak opisano to w punkcie 5.
UWAGA!
Gdy w trybie „Hist” nie zostanie podłączony do aparatu przewód sterujący i zostanie
naciśnięty przycisk „START” wymuszanie nie zostanie uruchomione, a na ekranie pojawi
się komunikat Rys.35. Komunikat kasuje się klawiszem „STOP”. Należy prawidłowo
dołączyć przewód sterujący do aparatu i badanego przekaźnika, a następnie ponowić
pomiar.

Rysunek 35: Ustawienie zakresu sprawdzania histerezy
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4. Załączyć główny wyłącznik, następnie wyłącznik umieszczony na przedniej ścianie
aparatu.
-

5. Po uruchomieniu aparatu w trybie „Praca Ręczna”, nacisnąć pole „Powrót” Rys.27.
Wybrać tryb „Hist” ustawić odpowiedni zakres stosownie do badanego wyłącznika, najlepiej
aby spodziewany punkt zadziałania wyłącznika był w połowie, lub powyżej połowy
wybranego zakresu wymuszania.
6. Dotknąć pola „Opcje”, wyświetli się pomocnicze okno Rys 36. Dotknąć odpowiednich
suwaków w środku ekranu i ustawić żądaną wartość prądu początku i końca najazdu, naci
snąć krzyżyk w prawym górnym rogu aby zamknąć pomocnicze okno Ustawienie suwakiem
jest mało precyzyjne, dokładnego ustawienia jeżeli trzeba dokonujemy dalej klawiszami:
Wartość Ipoczątkowe powinna być ustawiona poniżej spodziewanego prądu odpadu badane-

go przekaźnika, natomiast wartość Ikońcowe powinna być ustawiona powyżej spo-

dziewane

go prądu zadziałania badanego przekaźnika.

Rysunek 36: Ustawienie zakresu sprawdzania histerezy

EMEX 6kADC-MZ powinien być obsługiwany przez personel
przeszkolony w zakresie BHP odnośnie pracy z urządzeniami
elektrycznymi.
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6.Nacisnąć klawisz „START”, rozpocznie się „najazd” od nastawionej wartości początkowej, po zadziałaniu przekaźnika zmieniony zostanie automatycznie kierunek najazdu
tzn. prąd zacznie maleć aż do „odpadu” przekaźnika, a następnie ponownie narastać.
Rys.37.

Rysunek 37: Narastanie i opadanie prądu podczas badania przekaźnika z histerezą

Zielone pole nad wykresem wskazuje rozwarcie styku przekaźnika, a czerwone pole wskazuje że styk jest zwarty. W polu Ipobudzenia pokazywana jest ostania wartość prądu pobudzenia
przekaźnika, w polu Iodpadu pokazywana jest ostania wartość prądu odpadu. Cykl ten będzie się
powtarzał aż do chwili gdy operator naciśnie klawisz „STOP”, wtedy wymuszanie zostanie zatrzymane Rys.38. W polu „Wsp. K:” wyświetlana jest wartość obliczana według wzoru:
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Rysunek 38: Wygląd ekranu po naciśnięciu klawisza STOP

Naciskając ponownie klawisz „STOP”, lub dotykając wyświetlanego komunikatu, usuwamy go z
ekranu.

Rysunek 39: Ekran po zakończeniu pomiaru histerezy
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11.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”.
1.Przyłączyć przewody wyjściowe do aparatu i badanego wyłącznika zgodnie z
obowiązującymi procedurami.
2. Przyłączyć przewód zasilający do aparatu, a następnie do odpowiedniego trójfazowego
pięciostykowego gniazda zasilającego (L1; L2; L3; N i PE).
3. Załączyć główny wyłącznik, następnie wyłącznik umieszczony na przedniej ścianie
aparatu.
4. Po uruchomieniu aparatu w trybie „Praca Ręczna” ustawić odpowiedni zakres
stosownie do badanego wyłącznika, najlepiej aby spodziewany punkt zadziałania
wyłącznika był w połowie, lub powyżej połowy wybranego zakresu wymuszania.
UWAGA! Wartość zadana przy pomiarze czasu zadziałania nie może być mniejsza niż
10% wybranego prądowego zakresu pomiarowego!
5. Dotknąć pola „Opcje”, wyświetli się pomocnicze okno. Dotknąć suwaka w środku ekranu
i ustawić wartość prądu (Izad) powyżej prądu zadziałania zabezpieczenia, nacisnąć krzyżyk
w prawym górnym rogu aby zamknąć pomocnicze okno Ustawienie prądu suwakiem jest
mało precyzyjne, dokładnego ustawienia jeżeli trzeba dokonujemy dalej klawiszami:

4. Nacisnąć

klawisz „START”, po zadziałaniu zabezpieczenia wymuszanie zostanie

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

Uwaga!
Pomiar czasu w trybie „Praca Ręczna” może być wykonywany przy
badaniu zabezpieczeń o dużej zwłoce zadziałania np. wyłączników
termicznych, gdyż w tym trybie aparat dostarcza do wyjścia prąd
stabilizowany za pomocą regulatora PID. Regulator zapewnia
stabilizację prądu, ale czas dochodzenia prądu do wartości zadanej
jest relatywnie długi (ok. 300ms).

25
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Do pomiarów czasów krótszych w aparacie EMEX 6kADC-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). Wartość tą możemy wyznaczyć w trybie „NAJAZD” lub manualnie w trybie „Praca Ręczna”.
Po wejściu do trybu „Czas” dotykamy pola „OPCJE” Rys.40. i suwakiem, a następnie dokładnie klawiszami

ustawiamy Izadane t.j. wartość prądu znacznie wyższego od

prądu przy którym badane zabezpieczenie pobudza się.
UWAGA! Wartość Izadane przy pomiarze czasu zadziałania musi być większa niż 10%
wybranego prądowego zakresu pomiarowego!
Następnie suwakiem Ipróbne ustawiamy tę wartość nieco poniżej prądu przy którym badane
zabezpieczenie pobudza się.

Rysunek 40: Ustawienie suwakami parametrów przy pomiarze czasu

Dotykając czerwonego krzyżyka zamykamy okno.
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Następnie naciskamy przycisk „START” co powoduje uruchomienie pomiaru. W początkowej niewidocznej na ekranie fazie pomiaru komputer przy użyciu powolnego regulatora PID dostraja prąd
na wartość wybranego przez operatora Ipróbne, jednocześnie zapamiętując wartość wysterowania
dla modułów mocy. Znając żądany przez operatora prąd zadany (Izadane) komputer oblicza wartość wysterowania dla modułów mocy aparatu odpowiadającą Izadanemu i czeka na decyzję operatora. Rys. 41. Po powtórnym naciśnięciu przycisku „START” następuje skok od zerowej wartości
prądu do wyliczonej wartości Izadane, a następnie po zadziałaniu badanego obiektu zatrzymanie
pomiaru Rys.42.

Rysunek 41: Stan oczekiwania na decyzję
operatora w trybie "Czas

Rysunek 42: Skok do wartości Izadane w trybie
"Czas"

Przy pomocy pola dotykowego

powiększamy przebieg, ustawiamy kursor pozio-

my na wartość uprzednio znanego prądu zadziałania, kursor „P” ustawiamy w miejscu przecięcia
się narastania przebiegu prądu z kursorem „I”, a kursor „K” ustawiamy w miejscu gdzie prąd zaczyna maleć. W polu „Czas zadziałania” odczytujemy zmierzoną wartość czasu.

Rysunek 43: Powiększone okno pomiarowe w
trybie "Czas"

Rysunek 44: Ustawione ręcznie kursory w trybie
"Czas"
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W trybie „Czas Auto” działanie aparatu jest bardzo podobne do trybu „Czas”. W początkowej niewidocznej na ekranie fazie pomiaru komputer przy użyciu powolnego regulatora PID dostraja prąd na wartość wybranego przez operatora Ipróbne, jednocześnie zapamiętując wartość wysterowania modułów 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
1 sekunda. W trybie tym prąd zadany (Izadane) nie jest stabilizowany regulatorem PID. Prąd
wyjściowy (Izadane) będzie zmienił się wraz z termiczną zmianą rezystancji kabli i rezystancji badanego zabezpieczania spowodowaną wymuszanym prądem.
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 zabezpieczenie ma się pobudzić (zadziałać). Wartość tą możemy wyznaczyć w trybie „NAJAZD” lub manualnie w trybie „Praca Ręczna”.
Po wejściu do trybu „Czas” dotykamy pola „OPCJE” i suwakiem, a następnie dokładnie
klawiszami

ustawiamy Izadane t.j. wartość prądu znacznie wyższego od prądu

przy którym badane zabezpieczenie pobudza się.
UWAGA! Wartość Izadane przy pomiarze czasu zadziałania musi być większa niż 10%
wybranego prądowego zakresu pomiarowego!
Następnie suwakiem Ipróbne ustawiamy tę wartość nieco poniżej prądu przy którym badane
zabezpieczenie pobudza się.
Dotykając czerwonego krzyżyka zamykamy okno. Następnie naciskamy przycisk „START”
co powoduje uruchomienie pomiaru. W początkowej niewidocznej na ekranie fazie pomiaru komputer przy użyciu powolnego regulatora PID dostraja prąd na wartość wybranego przez operatora
prądu próbnego (Ipróbne), jednocześnie zapamiętuje wartość wysterowania dla modułów mocy.
Znając żądany przez operatora prąd zadany (Izadane) komputer oblicza wartość wysterowania modułów mocy aparatu dla prądu zadanego (Izadane) i nie czekając na decyzję operatora wymusza
prąd zadany (Izadane) według wyliczonej wartości wysterowania dla modułu mocy, a po zadziałaniu zabezpieczenia zatrzymuje pomiar Rys.40.
Przy pomocy pola dotykowego

powiększamy przebieg, ustawiamy kursor pozio-

my na wartość uprzednio wyznaczonego prądu zadziałania, kursor „P” ustawiamy w miejscu przecięcia się narastania przebiegu prądu z kursorem „I”, a kursor „K” ustawiamy w miejscu gdzie prąd
zaczyna maleć. W polu „Czas zadziałania” odczytujemy zmierzoną wartość czasu. Rys.45.
28

EMEX 6kADC-MZ Instrukcja obsługi

Rysunek 45: Skok do wartości Izadane w trybie "CzasAuto"

Rysunek 46: Ustawione ręcznie kursory w trybie "CzasAuto"
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12.Próba załączenia wyłącznika na 70% prądu wyłączenia
Przed wykonaniem próby załączenia wyłącznika na 70% prądu wyłączenia musimy znać wartość
prądu przy którym następuje wyłączenie badanego wyłącznika. Wartość tą możemy wyznaczyć w
trybie „NAJAZD” lub manualnie w trybie „Praca Ręczna”.
Po wejściu do trybu „Próba załączenia” dotykamy pola „OPCJE” Rys.47. i suwakiem, a następnie dokładnie klawiszami

ustawiamy Izadane t.j. wartość prądu odpowiada-

jącą 70% wartości prądu wyłączenia badanego wyłącznika.
UWAGA! Wartość Izadane przy wykonywaniu próby musi być większa niż 10% wybranego prądowego zakresu pomiarowego.

Rysunek 47: Ustawienie suwakiem wartości prądu próby

Dotykając czerwonego krzyżyka zamykamy okno. Następnie naciskamy przycisk „START”
co powoduje uruchomienie pomiaru. W początkowej fazie pomiaru komputer przy użyciu powolnego regulatora PID dostraja prąd na wartość wybranego przez operatora prądu zadanego (Izadane), jednocześnie zapamiętując wartość wysterowania dla modułów mocy. odpowiadającą Izadanemu i wyłącza regulator PID. Moduły mocy dostarczają do wyjścia aparatu prąd odpowiadający za30
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pamiętanej wartości wysterowania. W tym momencie komputer poleca wyłączyć badany wyłącznik
Rys. 48, a po jego wyłączeniu poleca załączyć badany wyłącznik rys. 49. Po powtórnym złączeniu
badanego wyłącznika i trwanie w tym stanie dłużej niż 5sekund próba uznana zostaje za udaną.
Rys.50, zaś gdy wyłącznik po powtórnym załączeniu natychmiast „odbije”, po 5 sekundach próba
uznana zostaje za nieudaną. Próbę można przerwać w dowolnym momencie naciskając klawisz
„STOP”

Rysunek 48: Polecenie wyłączenia

Rysunek 49: Polecenie załączenia

Rysunek 50: Udana próba załączenia

Rysunek 51: Nieudana próba załączenia

EMEX 6kADC-MZ powinien być obsługiwany przez personel
przeszkolony w zakresie BHP odnośnie pracy z urządzeniami
elektrycznymi.
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13. Zdejmowanie charakterystyk czasowo-prądowych
zabezpieczeń
W aparacie EMEX 6kADC-Mz wprowadzono specjalną funkcję służąca do zdejmowania charakterystyk czasowo-prądowych tryb ten oznaczony jest symbolem.

Po wejściu do tego trybu

wyświetlony zostanie ekran jak na rysunku 52.

Rysunek 52:

W tym trybie operator dotykając pola „Typ charakterystyki” wybiera charakterystykę
sprawdzanego wyłącznika, a dotykając pola Iznamionowe wybiera prąd znamionowy sprawdzanego zabezpieczenia. Pola oznaczone od N1 do N6 zawierają zdefiniowane krotności prądów znamionowych, zaś w pustych polach od N7 do N9 użytkownik może wpisać własną wartość krotności
prądu znamionowego, z zastrzeżeniem że nie może ona przekraczać wartości maksymalnej (Max
K). Dla Iznamionowego 63A Max K wynosi 7 gdyż maksymalny prąd jaki może dostarczyć aparat
to 500A.
Max K = „część całkowita”z (500/ Iznamionowe)
W trybie tym aparat sam steruje wyborem zakresu w zależności od wybranego K. Pomiar
czasów w tym trybie odbywa się w dwóch taktach (jak w trybie CZAS) rys.33 i wymaga akceptacji
otrzymanych wyników przez operatora.
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W polu „początek” po rozpoczęciu pomiaru zapisywana jest data i czas rozpoczęcia pomiaru, zaś w
polu „koniec zapisywana jest data i czas zakończenia pomiaru.
Postępowanie:

1.

Wybieramy typ charakterystyki i I znamionowe np. Z 630

2.

Wybieramy krotność prądu z pól oznaczonych na przykład N6 (k=10) .

3.

Naciskamy klawisz „START” i zdejmujemy pierwszy punkt charakterystyki zabezpieczenia
dla krotności=10

4.

Wybieramy następną krotność prądu z pól oznaczonych np. N5 (k=5)

5.

Naciskamy klawisz „START” i zdejmujemy następny punkt charakterystyki zabezpieczenia

Rysunek 53:

Rysunek 55: Ustawienie kursora (tu na końcu znaków xxxx)

Rysunek 54: Wyniki pomiarów w postaci tabeli
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Po zakończeniu pomiarów dotykając pola „Wykres” można oprócz wyników przedstawionych
w postaci tabeli Rys.49. zobaczyć uzyskane wyniki na tle odpowiedniej charakterystyki
Rys.55.

Rysunek 56: Wyniki na tle charakterystyki
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14. Tworzenie i zapisywanie opisów badanych wyłączników
W praktyce podczas naprawy i regulacji wyłączników (zabezpieczeń) wykonuje się wielokrotnie regulacje i pomiary tego samego obiektu, aby doprowadzić go do pełnej sprawności. Kiedy
już przekonani jesteśmy że naprawiany obiekt osiągnął pełną sprawność powinno dokonać się ostatecznych pomiarów i stworzyć protokół z tych pomiarów. W aparacie EMEX 6kADC-MZ jest specjalne pole znajdujące się u dołu Rys.56. ekranu okien pomiarowych, gdzie można wpisać podstawowe dane sprawdzanego wyłącznika, a w polu Uwagi można wpisać dowolny tekst.

Rysunek 57: Widok na pole opisu badanego obiektu

Tworzenie opisu
1. Dotknąć pola

spowoduje to wywołanie dotykowej klawiatury na ekran. Rys.58.

35
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EMEX 6kADC-MZ Instrukcja obsługi
2. Dotknąć pola np. „Typ:” Rys.57.

Rysunek 59: Widok po dotknięciu pola TYP (zakreślony pomarańczową ramką)

3. Dotknąć miejsce gdzie chcemy postawić kursor Rys.57.
dalej używając kursora i klawiatury dokonujemy opisu wyłącznika w pożądany przez nas sposób
np. przez edycję poprzedniego opisu. Rys.59.

Rysunek 60: Opis wyłącznika kpl.
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Dotykając pola Zapisz Opis otwieramy okno Rys.61.

Rysunek 61: Widok ekranu po dotknięciu pola "Zapisz opis"

Dotykamy pola „Nowy folder”, pojawia się okno Rys.62.

Rysunek 62: Okno wprowadzania nazwy nowego folderu
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Rysunek 63: Klawiatura gotowa do wprowadzania nowej nazwy

Dotykamy pola

i wprowadzamy nazwę nowego folderu np. ABB Rys.63.

Uwagi o klawiaturze ekranowej: Ekranowa klawiatura ma kilka użytecznych klawiszy
najważniejsze to klawisz

„zamykający klawiaturę” i klawisz

służący do

przesuwania klawiatury po obszarze ekranu. Pozostałe klawisze pokazano na Rys.60, a inne opisane są przez system operacyjny po ich dotknięciu.

Rysunek 64: Klawisze specjalne klawiatury ekranowej
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Dotykamy

pola

„OK”,

następnie

klawiszem
przesuwamy klawiaturę na dół
ekranu Rys.61, aby odsłonić
pole „Zapisz” Rys.62.

Rysunek 65: Wprowadzona nazwa folderu ABB

i dotykamy tego pola. Został
utworzony nowy folder o nazwie ABB
Rys.65.

Rysunek 66: Klawiatura przesunięta na dół ekranu

Uwaga!

Nazwy

folderów

poprzedzone są strzałką, a nazwy
plików

nie

mają

żadnego

poprzedzającego znaku.
Dalej dotykamy dwa razy pole ABB
Rys.67.

Rysunek 67: Utworzono folder o nazwie ABB
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Jesteśmy teraz wewnątrz foldera ABB,
dotykamy dwa razy pola „Nowy plik”,
Rys.68.

Rysunek 68: Utworzono folder o nazwie ABB

pole to podświetla się na niebiesko Rys.69.
Rysunek 69: Utworzono folder o nazwie ABB

wywołujemy klawiaturę i wpisujemy w niebieskim
polu nazwę pliku. Rys.70, a następnie dotykamy
pola „Zapisz”, okno folderów zamyka się i
wyświetla się okno pomiarowe z klawiaturą
Rys.71.
Od tego momentu w folderze ABB znajduje się
opis naszego wyłącznika. Można w ten sposób
stworzyć

opisy

wszystkich

Rysunek 70: Utworzono folder o nazwie ABB

używanych

wyłączników zapisując je folderach np. o nazwach
producentów,
użytkownika

lub

innych

nazwach.

wybranych

Można

też

przez

stworzyć

szablon opisu np. bez szczegółowego numeru
fabrycznego, czy daty produkcji. Stworzenie
zbioru szczegółowych opisów ma tę zaletę że przy
każdym pomiarze wczytujemy tylko właściwy opis
i niepotrzebne jest już wykonywanie za każdym
razem wyżej opisanych czynności.
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„Zapisz”
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15. Wczytanie opisu badanego wyłącznika
Kiedy mamy już skatalogowane opisy badanych wyłączników możemy te dane zaimportować
do okna pomiarowego. Mogą to być pełne dane lub
tylko podstawowy szablon opisu wyłącznika.
Aby wczytać opis (szablon opisu) do okna pomiarowego Rys.72 należy dotknąć pola „Wczytaj opis”,
pojawi się wtedy okno jak Rys.73. Widzimy
że są tam trzy katalogi (nazwa katalogu poprzedzona jest strzałką) ABB; SECHERON UR-6; SECHERON WA-41 i jeden plik o nazwie domyślny (bez

Rysunek 72: Widok po wejściu do trybu „Praca
ręczna”

strzałki).
Dotykamy pola SECHERON WA-41 i wtedy wchodzimy do wnętrz katalogu gdzie znajdują się dwa
pliki o nazwach: NUMER XXXX
i NUMERYYYYY.
UWAGA! Nazwy plików zostały uprzednio wybrane
w sposób arbitralny.
Rysunek 73: Widok okna po dotknięciu pola
„Wczytaj opis”

Dotykamy dwa razy np. pola z nazwą NUMER XXXX Rys.74. Nastąpi przejście do okna pomiarowego z wczytanym szablonem z pliku NUMER XXXX Rys.75.

Rysunek 74: Wybranie folderu „NUMER XXXX”
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Pole

opisu

wyłącznika

możemy

dowolnie

edytować,
a następnie zapisać we właściwym katalogu.(patrz
rozdz. 12)

Rysunek 75: Widok okna pomiarowego z opisem
wyłącznika „NUMERXXXX”

16.Tworzenie i zapisywanie raportów
Tworzenie i zapisywanie raportów pokazane zostanie na przykładzie wyłącznika WSPS produkcji APENA. Dane wyłącznika z tabliczki znamionowej:

1.

Producent APENA

5. In=630A

2.

Numer fabryczny: 6395

6. Idz=500-1200A

3.

Rok produkcji:1980

7. Uster=250V

4.

Un=250V DC

8. PN-63/E-06121

5.

In= 630A

9. Pat PRL-52388

1.

Wczytujemy opis dowolnego
wyłącznika np. „NUMER
XXXX” Rys.76.

2.

Dokonujemy edycji wczytanego opisu wpisując nowe
dane z tabliczki znamionowej (patrz rozdz.11) Rys.77.

Rysunek 76: Widok okna pomiarowego z opisem wyłącznika
„NUMERXXXX”
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3.Jeżeli chcemy zachować
na

przyszłość

nowy

opis,

zapisujemy go w odpowiednim
katalogu

4. Wybieramy tryb pomiaru
np. „CZAS” Rys.78.

Rysunek 77: Widok okna pomiarowego z opisem wyłącznika „APENA”

5.

Ustawiamy

parametry

pomiaru czasu

Rysunek 78: Widok okna pomiarowego z opisem wyłącznika „APENA”

6. Dokonujemy pomiaru Rys. 79.
Dotykamy pole „Raport”, pojawia się
okno Rys.80.

Rysunek 79: Widok okna pomiarowego z opisem wyłącznika „APENA”
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7. Dotykamy pole „Zapisz raport”.

Rysunek 80: Widok okna pomiarowego z opisem wyłącznika „APENA”

Otworzy się okno tworzenia katalogów
raportów Rys.81.

Rysunek 81: Okno tworzenia katalogów raportów

8. Dotykamy pole „Nowy folder”,

otworzy się okno wprowadzania nazwy
nowego foldera Rys. 82

Rysunek 82: Okno tworzenia katalogów raportów
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9. Wpisujemy nazwę folderu „APENA”,
dotykamy „OK”,

Rysunek 83: Okno tworzenia katalogów raportów

następuje powrót do okna katalogów,
gdzie widzimy utworzony nowy katalog
o nazwie „APENA”.
10. Dotykamy dwa razy pole z nazwą
„APENA” i znajdziemy się wewnątrz
tego katalogu. Rys.84.

Rysunek 84: Okno z nowym katalogiem „APENA”

10. W polu na samej górze wpisujemy
nazwę raportu: „BADANIE 24_04_2013
CZAS” i dotykamy pola „ZAPISZ”
UWAGA! W nazwach folderów i plików
nie wolno używać znaków: . (kropki); / ;

\ ; ? ; * ; „ (cudzysłów); : (dwukropek) ;
> ; < ; | ; + ; ,(przecinek) ; ; (średnik);
=;

! ; [ ] ; () (nawiasy).
Rysunek 85: Okno tworzenia katalogów raportów
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Nastąpi powrót do okna tworzenia
raportu z tą różnicą że raport jest już
zapisany na twardym dysku, a u góry
po słowie Raport: zamiast nazwy
„nowy plik” jest nazwa „BADANIE
23_04_2013 CZAS”.

Rysunek 86: Okno tworzenia katalogów raportów

17.Wczytanie raportów z dysku
Przy powtórnym badaniu tego samego wyłącznika po dłuższej przerwie np. po roku można
porównać wyniki bieżących badań z poprzednimi. Można tego dokonać w dowolnym momencie.
Będąc np. W trybie „Praca ręczna” Rys.88. Dotykamy pole „Raport” i ukazuje się okno Rys.87.

Rysunek 88:

Rysunek 87:

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

je się okno katalogów Rys.89, dotykamy np. pole o nazwie „APENA”co powoduje wejście do wnętrza katalogu Rys.90 i tu wybieramy raport do
wyświetlenia np.”bADANIE 24_04_2013”, wtedy wyświetli się żądany raport Rys.91.

Rysunek 90:

Rysunek 89:
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Rysunek 91:

Przy pomocy niebieskiego suwaka z prawej strony ekranu, możemy „przewinąć raport do
dołu Rys.93 i 92.

Rysunek 92:

Rysunek 93:

EMEX 6kADC-Mz powinien być obsługiwany przez personel
przeszkolony w zakresie BHP odnośnie pracy z urządzeniami
elektrycznymi.
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18. Kopiowanie danych na zewnętrzny nośnik
Zapisane na twardym dysku raporty można skopiować na zewnętrzny nośnik np. Pendrive,
lub przenośny dysk twardy. Nośniki te powinny mieć system plików w formacie FAT32. Jeżeli na
tym nośniku znajdują się już jakieś pliki i foldery, zaleca się aby na zewnętrznym komputerze
stworzyć na nim katalog do którego będą kopiowane pliki z aparatu EMEX 6kADC-Mz.
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 dostępnego na bocznej ściance aparatu Rys.94. Pendrive, lub przenośny dysk twardy.

Rysunek 94:Widok na wnękę z portami komputera
PC

Rysunek 95:

Będąc np. w trybie „Praca ręczna” dotykamy pole

„Raport” Rys.95, wyświetli sie okno Rys.98,
Rysunek 97:

Rysunek 96:

Rysunek 98:

w oknie tym powinna wyświetlić się zawartość Pendriva, jeżeli nie to dotykamy pole „Odśwież”,
następnie dwa razy (jednokrotne dotknięcie podświetla pole na niebiesko) dotykamy pole np.
„EMEX RAPORTY”(t.j. katalog Pendriva gdzie chcemy skopiować pliki z aparatu) Rys.96, wtedy
znajdziemy się wewnątrz katalogu do którego będą kopiowane pliki. Dotykamy z lewej strony np.
katalog o nazwie „APENA”, czyli katalog który chcemy skopiować na Pendriva Rys.97, a następnie dotykamy pole „KOPIUJ”, wyświetli się obraz Rys.99.

EMEX 6kADC-Mz powinien być obsługiwany przez personel
przeszkolony w zakresie BHP odnośnie pracy z urządzeniami
elektrycznymi.
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Rysunek 99: Pole potwierdzenia kopiowania

Dotykamy pole „TAK” i katalog APENA wraz z zawartością zostanie skopiowany.
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19. Dołączanie nowych charakterystyk i edycja krotności
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Podłączyć klawiaturę - opcjonalne.
Załączyć urządzenie.
Po uruchomieniu systemu, wejść w tryb pomiaru t=f(I/In).
Włożyć pendrive zawierający pliki obrazów w formacie PNG.
Nacisnąć klawisz WYKRESY (po prawej stronie). Rys. 97
Nacisnąć klawisz „+” (lewy dolny róg) Rys.100.
Wybrać w polu „Miejsca” napęd pendrive.
Nacisnąć dwukrotnie na plik PNG (lub wybrać plik i nacisnąć Otwórz) Rys.102.

Rysunek 100:

Rysunek 101:

52

EMEX 6kADC-MZ Instrukcja obsługi

9. Zmienić wartości minimum i maksimum dla parametrów t i K (odpowiednio
Min t, Max t, Min K i Max K). Wartości te muszą odpowiadać skrajnym osiom
lub wartościom siatki na wykresie.
10. Precyzyjnie dostosować błękitny prostokąt, za pomocą szarych suwaków, do
wymiarów obejmujących wartości z punktu 9 na wykresie. Zalecane jest
podłączenie i użycie myszy.
11. Nacisnąć klawisz Zapisz.
12. Nacisnąć klawisz EDYTUJ (po prawej stronie).
13. W polu Charakterystyki widoczne jest pole tekstowe. Rys 102.

Rysunek 102:
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14. Dane w tym polu są w formacie JSON. Definiuje się tu krotności i obrazy dla
odpowiadających krotności. Format powinien wyglądać przykładowo tak:
[{
'B':
'C':
},
{
'B':
'C':
}]

[1, 2.5],
[1]
'PLIK B.PNG',
'C.png'

Jest to tablica (znaki [ i ] na początku i końcu treści), dwóch elementów (znak
przecinka oddzielający elementy). Pierwszy element będący obiektem (znaki { i })
definiuje krotności charakterystyk. Drugi element, również będący obiektem
definiuje nazwy plików z wykresami charakterystyk.
Obiekt krotności charakterystyk jest w formie listy oddzielonej przecinkami. Każdy
element listy zawiera nazwę charakterystyki objętej znakami pojedynczego
cudzysłowu (').
Po nazwie występuje znak dwukropka i tablica wartości krotności (kolejne
liczby oddzielone przecinkami i otoczone nawiasami kwadratowymi). Należy
używać separatora dziesiętnego w formie kropki. Wielkość liter w polach nazw
charakterystyk jest znacząca (np. 'b' i 'B' to inne charakterystyki).
Drugi obiekt określa nazwy plików dla charakterystyk. Nazwy wprowadzane
są objęte w znakach pojedynczego cudzysłowu. Nazwa pliku musi być
wprowadzona z zachowaniem wielkości liter oraz z zachowaniem rozszerzenia
pliku.
15. W polu Bezpieczniki można dokonać zmian listy bezpieczników. Format
wprowadzanych danych to tablica wartości. Kolejne wartości oddzielone
przecinkami. Jako separatora dziesiętnego używać należy kropki. Wszystkie
wartości podajemy w nawiasach kwadratowych.
16. Nacisnąć klawisz Zapisz po dokonaniu zmian.

17.Wyłączyć urządzenie. Opcjonalnie
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20.Wyposażenie
1.

1. Walizka na kable

1 szt.

2.Kable silnoprądowe:
EMEX 3kADC

4 szt.

EMEX 4,5kADC

6 szt.

EMEX 6kADC

8 szt.

2.

3.Imadełka silnoprądowe

2 szt.

3.

4.Przewód zasilający

1 szt.

4.

5.Dodatkowy przewód uziemiający

1 szt.

5.

6. Przewód sterujący

1 szt.

6.

7.Instrukcja obsługi

1 szt.

7. Tylko w aparatach oznaczonych końcówką MZ
8. Kabel ze skrzynką sprzęgu cewek wyłącznika mocy

1szt

9. Przewody wyjściowe sprzęgu cewek wyłącznika mocy

4 szt.
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21.1 Dane techniczne Aparat EMEX 3kADC
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Prąd maksymalny:
3068[A]
Klasa wskaźnika prądu:
1,5
Prąd minimalny:
2% zakresu w trybie Praca ręczna(lub całkowite wyłączenie)
Rozdzielczość nastawy prądu:
0,1% zakresu[A]
Zakresy prądowe:
250[A]; 500[A]; 1000[A]; 2000[A]; 3000[A]
Wyprowadzone zaciski wewnętrznego bocznika
1500A/60mV kl.0,5
SEM na wyjściu
[8V]
Zasilanie:
sieć trójfazowa 400V [V]
Pobór mocy spoczynkowej
125 [VA]
Pobór mocy w czasie pracy
do 28 [kVA]
Obudowa
IP 20
Klasa temperaturowa izolacji
B
Zakres temperatury pracy
00C +400C
Wilgotność
5 do 90% (bez kondensacji)
Zgodność z
EN 61010
Masa ok. bez kabli i przewodów
75 [kg]
Wymiary
(szerokość x długość x wysokość) 400 x 720 x 810 [mm]

21.2 Dane techniczne Aparat EMEX 4,5kADC
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Prąd maksymalny:
4500[A]
Klasa wskaźnika prądu:
1,5
Prąd minimalny:
2% zakresu w trybie Praca ręczna(lub całkowite wyłączenie)
Rozdzielczość nastawy prądu:
0,1% zakresu[A]
Zakresy prądowe:
400[A]; 750[A]; 1500[A]; 3000[A]; 5000[A]
Wyprowadzone zaciski wewnętrznego bocznika
2500A/60mV kl.0,5
SEM na wyjściu
[6V]
Zasilanie:
sieć trójfazowa 400V [V]
Pobór mocy spoczynkowej
125 [VA]
Pobór mocy w czasie pracy
do 30 [kVA]
Obudowa
IP 20
Klasa temperaturowa izolacji
B
Zakres temperatury pracy
00C +400C
Wilgotność
5 do 90% (bez kondensacji)
Zgodność z
EN 61010
Masa ok. bez kabli i przewodów
85 [kg]
Wymiary
(szerokość x długość x wysokość) 400 x 720 x 810 [mm]
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21.2 Dane techniczne Aparat EMEX 6kADC
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Prąd maksymalny:
6000[A]
Klasa wskaźnika prądu:
1,5
Prąd minimalny:
2% zakresu w trybie Praca ręczna(lub całkowite wyłączenie)
Rozdzielczość nastawy prądu:
0,1% zakresu[A]
Zakresy prądowe:
500[A]; 1000[A]; 2000[A]; 4000[A]; 6000[A]
Wyprowadzone zaciski wewnętrznego bocznika
4000A/60mV kl.0,5
SEM na wyjściu
[6V]
Zasilanie:
sieć trójfazowa 400V [V]
Pobór mocy spoczynkowej
125 [VA]
Pobór mocy w czasie pracy
do 34 [kVA]
Obudowa
IP 20
Klasa temperaturowa izolacji
B
Zakres temperatury pracy
00C +400C
Wilgotność
5 do 90% (bez kondensacji)
Zgodność z
EN 61010
Masa ok. bez kabli i przewodów
105 [kg]
Wymiary
(szerokość x długość x wysokość) 400 x 720 x 810 [mm]

21.3 Dane techniczne zasilacza cewki załączającej
●
●
●

Napięcia wyjściowe
Prąd maksymalny:
Praca chwilowa

110[V]; 220[V]; 600[V]
12[A]/600[V]

21.4 Dane techniczne zasilacza cewki trzymającej
●
●
●

Napięcia wyjściowe
Moc maksymalna:
Praca ciągła

55[V]; 110[V]; 220[V]
300[W]
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22.Gwarancja
1. Producent udziela 12 miesięcznej gwarancji na aparat "EMEX x kADC-Mz
numer fabryczny:.................... licząc od daty zakupu.
2. Urządzenie należy dostarczyć do producenta lub indywidualnie ustalić sposób naprawy.
3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z
instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji oraz uszkodzeń mechanicznych
i elektrycznych powstałych z winy użytkownika.
Data zakupu ......................................
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