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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 łączników 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),  lub  gdy  zasilany  jest  z  sieci  w  układzie  IT  obudowę

aparatu należy uziemić przy pomocy przewodu będącego w jego wyposażeniu 

3. NIE  WOLNO  PRZYŁĄCZAĆ  KABLA  ZASILAJĄCEGO  DO APARATU  JEŻELI

OBIE CZĘŚCI t.j. MODUŁ STEROWNIKA I MODUŁ TRANSFORMATORA NIE

SĄ ZE SOBĄ ZŁĄCZONE, A WSZYSTKIE CZTERY KLAMRY SPINAJĄCE NIE

SĄ ZATRZAŚNIĘTE!

4. Wszelkie  manipulacje  związane  z  dołączaniem  przewodów  do  badanych  obiektów

powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi procedurami.

5. Podczas pracy aparatu nie wolno trzymać w rękach lub dotykać łączników wyjściowych

aparatu. 

6. NIE WOLNO EKSPLOATOWAĆ APARATU NA OTWARTEJ PRZESTRZENI

PODCZAS DESZCZU MŻAWKI LUB ŚNIEŻYCY.

7. UCHWYTY W APARACIE SŁUŻĄ DO PRZENOSZENIA APARATU PRZEZ DWIE

OSOBY, LUB WIĘCEJ OSÓB.

W  przypadku  konieczności  załadowania  (wyładowania)  do  samochodu,

należy zachować szczególną ostrożność. 

8. Aparat  może  być  przewożony  na  płaskich  powierzchniach,  lub  przez

pojedyncze stopnie (schody) na wózku . W przypadku transportu na wyższe

kondygnacje, moduły przenosić należy oddzielnie.

UWAGA!

9. Ze względu na to że czujnik temperatury uzwojenia umieszczony jest tylko na uzwojeniu K1-L1,

na zakresach 500A do 5000A uzwojenie to musi być zawsze używane niezależnie od konfiguracji

połączenia uzwojeń wtórnych!
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2. Przeznaczenie i budowa aparatu "EMEX-5kAAC M-1"

Aparat  EMEX-5kAAC M-1  przeznaczony  jest  do  kontroli  poprawności  działania  zabezpieczeń

nadprądowych  i  zdejmowania  charakterystyk  czasowo-prądowych  zabezpieczeń  nadprądowych  w

obwodach prądu przemiennego prądami w zakresie od 2mA aż do 5000A. Aparat EMEX-5kAAC M-1 jest

oryginalną polską konstrukcją opracowaną w naszej firmie. 

Aparat  EMEX-5kAAC-M1  wykonany  jest  w  postaci  dwóch  modułów:  modułu  sterownika  i  modułu

transformatora  wyjściowego,  umieszczonych  w  metalowych  obudowach.Rys1.  Uchwyty  umożliwią

przenoszenie i przesuwanie urządzenia przez dwie osoby, lub więcej osób. 

EMEX-5kAAC-M1  powinien  być  obsługiwany  przez  personel
przeszkolony  w  zakresie  BHP  odnośnie  pracy  z  urządzeniami
elektrycznymi.

Na rys.1 z lewej strony znajduje się moduł sterownika, zaś z prawej strony moduł transformatora

wyjściowego. Podział na dwa moduły ułatwia transport przyrządu. Na miejscu pracy moduły łączy się ze

sobą  stawiając  moduł  sterownika  na  module  trafo  i  zamyka  cztery  klamry  spinające  aparat  w całość.

Połączenia  elektryczne  obu  modułów  dokonują  się  przez  kontakty  elektryczne  umieszczone  w  obu

modułach. Silne sprężyny dociskowe zapewniają pewne połączenie elektryczne. Słaby sygnał z czujnika

temperatury  przesyłany  jest  za  pomocą  transformatora  przez  szczelinę  powietrzną  między  modułami.

Uzwojenie nadawcze umieszczone jest w module trafo, a uzwojenie odbiorcze umieszczone jest w module

sterownika.
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Rysunek 1: Widok na moduły aparatu



Płytę czołową aparatu EMEX-5kA AC-M1 pokazano na rysunku 2. 

Centralną część płyty czołowej zajmuje 10 calowy monitor LCD z panelem dotykowym. W dolnej części

płyty czołowej znajdują się klawisze 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, zaś z prawej strony znajdują się przyciski „START” i ”STOP”

służące  do uruchamiania  i  zatrzymywania  wymuszania  prądu.  Powyżej  znajduje  gniazdo do dołączenia

przewodu  sterującego  załączającego  wymuszanie  prądu,  a  nad  nim  gniazdo  służące  do  przyłączenia

przewodu  sterującego  zatrzymującego  wymuszanie.  Na  środku  u  góry  znajdują  się  diody  świecące

wskazujące  wybrane  napięcie  zasilające  aparat,  dalej  na  lewo  jest  przycisk  służący  do  uruchomienia

komputera,  zaś  nieco  poniżej  znajduje  się  gniazdo  do  podłączenia  zasilacza  ładującego  akumulator

komputera podczas dłuższych postojów urządzenia w warsztacie.

W module sterownika znajduje się główny wyłącznik aparatu, a z jego prawej strony znajduje się

specjalne przyłącze sieciowe aparatu.  Przyłącze jest wykonane ze zmodyfikowanego wtyku tablicowego w

którym umieszczono dodatkowy kołek wykonany z tworzywa sztucznego, oraz wykonano dodatkowe wy-

cięcie w obudowie. Rys. 3. Gniazdo kabla również zostało zmodyfikowane przez wywiercenie o środku do-

datkowego otworu i wstawienie dodatkowej wkładki wykonanej z tworzywa sztucznego. Uniemożliwia to

zasilanie aparatu ze standardowego kabla, jak również uniemożliwia wykorzystanie kabla zasilającego apa-

rat do zasilania innych urządzeń rys.4. Schemat kabla zasilającego pokazano na rysunku 5. Przepływ prądu

o napięciu 12VDC zasilający wentylatory w module  trafo kontrolowany jest  przekaźnikiem prądowym.

Brak zasilania wentylatorów powoduje blokadę wymuszania uniemożliwiając załączenie stycznika główne-

go doprowadzającego napięcie 400V/500VAC do modułu mocy, co zabezpiecza przed pojawieniem się nie-

bezpiecznego napięcia na stykach łączących moduł sterownika z modułem transformatora.
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 Rysunek 2:Płyta czołowa aparatu
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Rysunek 3: Widok na gniazdo kabla. Rysunek 4: Widok na wyłącznik
sieciowy i wtyk na ściance aparatu

Rysunek 5: Schemat połączeń kabla zasilającego aparat



Na prawej stronie modułu sterownika u góry pod pokrywką z lewej strony znajduje się

gniazdo do przyłączenia cewki Rogowskiego, dalej na prawo przełącznik wyboru napięcia zasilają-

cego aparat (400 lub 500V), a pod prawą pokrywką znajduje się gniazdo portu USB. Rys.6.
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Rysunek 6: Widok na pokrywy cewki Rogowskiego, przełącznika napięcia zasilającego i gniazda porttu USB



Wewnątrz obudowy modułu sterownika znajduje się filtr EMC i moduł mocy regulujący

prąd wyjściowy aparatu. W obudowie znajdują się też niezbędne dodatkowe układy elektroniczne,

w tym specjalny zasilacz działający w zakresie napięć od 380V aż do 550V/50Hz służący do zasila-

nia komputera i pozostałych układów elektronicznych, pomocniczy układ mikroprocesorowy steru-

jący modułem mocy, układem pomiarowym i przekazujący uzyskane wyniki i sygnały przez we-

wnętrzne łącze USB do wbudowanego komputera  klasy PC pracującego pod kontrolą  systemu

WINDOWS 8. Schemat blokowy aparatu pokazany jest na Rys.8.

Wyjście modułu mocy dołączone jest do zacisków wyjściowych przez przez transformator. Na mo-

dule mocy i uzwojeniu wtórnym K1-L1 transformatora zamocowane są przetworniki do pomiaru

temperatury, które przy współpracy z systemem mikroprocesorowym wyłączają wymuszanie przy

nadmiernym wzroście temperatury chronionych elementów.

EMEX-5kAAC-M1  powinien  być  obsługiwany  przez  personel
przeszkolony  w  zakresie  BHP  odnośnie  pracy  z  urządzeniami
elektrycznymi.

UWAGA!

Ze względu na to że czujnik temperatury uzwojenia umieszczony jest tylko na uzwojeniu K1-L1, na zakre-

sach 500A do 5000A uzwojenie to   musi być zawsze używane niezależnie od konfiguracji!  
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Rysunek 7: Zaciski wyjściowe aparatu
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Rysunek 8: Schemat blokowy aparatu EMEX 5kAAC M-1



Transformator aparatu ma pięć niezależnych uzwojeń wtórnych, z czego cztery przeznaczo-

ne są do generacji dużego prądu do 1250A każde. Uzwojenia te zakończone są parami zacisków

oznaczonych odpowiednio K1-L1; K2-L2;  K3-L3;  K4-L4. Piąte  uzwojenie wykonane cieńszym

przewodem poprzez adapter niskich prądów (do max 100A) dołączone jest do jest małych zacisków

umieszczonych nad zaciskami głównymi rys. 7. Uzwojenia wyjściowe można łączyć szeregowo,

szeregowo równolegle i równolegle. Daje to 8 konfiguracji połączeń. Rys.9. 

Preferować należy konfiguracje 4; 6; 7; i 8 (pojedyncze uzwojenie, lub ich równoległe połączenie).

Na zakresach od 0,1A do 100A (małe zaciski) pomiar prądu dokonywany jest przekładnikiem wbu-

dowanym do aparatu.

Do pomiaru prądu wyjściowego na zakresach 500A do 5000A służy zewnętrzna cewka Ro-

gowskiego. W celu ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi cewkę Rogowskiego umieszcza

się w specjalnym stojaku, w który wkłada się w zależności od potrzeb jeden, dwa,trzy, lub cztery

jednoimienne kable wyjściowe (Kx, lub Lx). Rys. 10 do 14.

UWAGA!

Ze względu na to że czujnik temperatury uzwojenia umieszczony jest tylko na uzwojeniu k1-l1, na

zakresach 500A do 5000A uzwojenie to musi być zawsze używane niezależnie od konfiguracji!
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Rysunek 9: Możliwości konfigurowania uzwojeń głównych



UWAGA! W stojaku najpierw należy umieścić kable, następnie przewinąć przez nie cewkę,

zamknąć jej zatrzask rys.14 i ułożyć tak jak pokazano na rysunkach 10 do 13.

UWAGA!

Na zakresach od 0,1A do 100A (małe zaciski) cewka Rogowskiego nie musi być podłączona do

aparatu. Pomiar prądu na tych zakresach dokonywany jest wbudowanym do aparatu przekładnikiem.
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Rysunek 13: Cewka Rogowskiego z jednym 
kablem w stojaku

Rysunek 10: Cewka Rogowskiego z dwoma
kablami w stojaku

Rysunek 12: Cewka Rogowskiego z trzema 
kablami w stojaku

Rysunek 11: Cewka Rogowskiego z 
czterema kablami w stojaku

Rysunek 14: Nie zamknięta cewka Rogowskiego w stojaku z czterema 
kablami



Cewka Rogowskiego  jest  elementem delikatnym  i  dlatego  należy  zachować szczególną

ostrożność podczas jej używania i przechowywania. Zaleca się przechowywanie i transportowanie

cewki Rogowskiego pod pokrywą modułu sterującego tak jak pokazano to na rysunkach 15 i 16.

Na  ekran  komputera  nakładamy  gąbczastą  podkładkę  zważając  na  wycięcia  tak  aby

podkładka po zamknięciu pokrywy nie nacisnęła przycisku załączającego komputer. Na nakładce

układamy odpowiednio kabel z cewką Rogowskiego rys. 15 i zamykamy pokrywę rys. 16 i 17, na

koniec zamykamy zatrzaski pokrywy.
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Rysunek 15: Cewka Rogowskiego na 
podkładce w module sterującym

Rysunek 16: Pokrywa 
przygotowana do zamknięcia

Rysunek 17: Zamknięta pokrywa modułu 
sterującego



3.Przenoszenie i montaż modułów aparatu

Ze względu na dużą moc aparatu  rzędu 35kVA aparat  ma znaczną masę wynikającą  z

konieczności  użycia  do  jego  budowy  znacznej  ilości  miedzi  i  stali  elektrotechnicznej.  Masa

złożonego  aparatu  to  ok.  122kg,  w  tym masa  modułu  transformatora  to  ok.  78  kg,  zaś  masa

sterownika to ok. 44 kg. Złożony aparat może być przesuwany na niewielkiej odległości przez dwie

do czterech osób, natomiast poszczególne moduły mogą być przenoszone przez dwie osoby. 

Rys. 18 i 19. 

Po włożeniu do wózka moduł trafo może być nim przewożony rys. 20.

UWAGA! 

Moduł  transformatora  nie  jest  mocowany  do  wózka!

Zachować ostrożność!
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Rysunek 18: Przenoszenie modułu trafo przez 
dwie osoby

Rysunek 19: Przenoszenie modułu 
sterownika przez dwie osoby

Rysunek 20: Przewożenie trafo na wózku



Po dostarczeniu modułów na miejsce pracy aparat należy złożyć w całość.  Moduł  trafo

ustawić należy na równej powierzchni, a następnie ustawić na nim odpowiednio moduł sterownika,

lekko pod skosem rys. 21, zwracając uwagę aby kołki prowadzące na nóżkach modułu sterownika

weszły w szczeliny występów w module trafo. Rys.22. 

Następnie moduł sterujący doprowadzić do pionu i zamknąć klamry spinające, najpierw od strony

zacisków trafo rys.23, a następnie od strony wylotów wentylatorów modułu trafo.
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Rysunek 21: Początkowe położenie
sterownika na trafo

Rysunek 22

Rysunek 23: Zamknięta jedna klamra od strony zacisków 
trafo



Złożony aparat może być na niewielkiej  odległości przestawiany przez dwie do czterech

osób, lub można go w całości umieścić na wózku rys.24, a następnie po całkowitym umieszczeniu

aparatu na wózku dokręcić śrubę z rękojeścią widoczną nad radiatorem na rys. 25.

Tak złożony aparat może być przewożony w całości, jednak ze względu na masę całości

(ok.140kg) należy zachować ostrożność!
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Rysunek 24: Wstępna faza 
umieszczania aparatu na wózkuRysunek 25: Widok na śrubę mocującą aparat do wózka

Rysunek 26: Przewożenie aparatu na wózku



4.Przyłączenie do sieci zasilającej

Aparat przystosowany jest do zasilania z trójfazowej sieci o napięciu międzyprzewodowym

400V, lub 550VAC, przy pomocy kabla zakończonego od strony aparatu specjalnym gniazdem

kablowym. Z drugiej strony kabel zasilający zakończony jest standardową wtyczką 32A z pięcioma

bolcami, którą którą należy włożyć do odpowiedniego gniazda zasilającego.

UWAGA!  Gdy  napięcie  zasilające  będzie  niższe  niż  400V  nie  będzie  można  uzyskać

maksymalnego prądu (5000A).

UWAGA! 

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

sprawny przewód ochronny (PE),  lub  gdy aparat  zasilany jest  z  sieci  w układzie  IT obudowę

aparatu należy uziemić przy pomocy przewodu będącego w jego wyposażeniu 

5. Przyłączenie toru prądowego do badanego obiektu

Główną  przeszkodą  przy  wymuszaniu  dużych  prądów  jest  impedancja  przewodów

doprowadzających prąd od wymuszalnika do badanego obiektu. W skład tej impedancji wchodzi

rezystancja przewodów, rezystancja przejścia na połączeniach przewodów i reaktancja przewodów

wynikająca  z  ich  indukcyjności.  Rezystancję  przewodów można  zmniejszyć  przez  zwiększenie

przekroju  przewodu,  rezystancję  przejścia  przez  staranne  oczyszczenie  miejsc  połączeń,  zaś

reaktancję  można  zmniejszyć  przez  takie  ułożenie  przewodów  aby  wytwarzane  przez

przepływający prąd wokół nich pola magnetyczne wzajemnie się kompensowały. Na rysunku 27A

pokazano zalecane ułożenie  dwóch przewodów, na 27B czterech przewodów, a  na 27C ośmiu

przewodów.  Bliżej  zagadnienie  wymuszania  dużych  prądów  opisane  jest  w  dodatku  B  do

instrukcji.
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Rysunek 27: Zalecane układanie przewodów prądowych



Chcąc wymusić maksymalny prąd (5000A) przy pomocy aparatu EMEX5kAAC-M1, użyć

należy ośmiu przewodów po cztery dla każdego bieguna. Z jednej strony przewody zakończone są

zaciskami typu WAEL rys.28, a z drugiej szybko złącznymi zaciskami śrubowymi rys.29. W celu

ułatwienia identyfikacji przewody oznaczone są czerwonymi i niebieskimi opaskami.

W wyposażeniu aparatu znajdują się też trzy „wózki kablowe” ułatwiające odpowiednie układanie

przewodów. Rys.30. Najlepiej jeden wózek umieścić w środku długości przewodów, a pozostałe

dwa w odległości  ok.  80  cm od  ich  końców,  a  następnie

ułożyć  w  nich  przewody  zgodnie  z  zasada  pokazana  na

rysunku 27C. Kolejne etapy układania przewodów pokazano

na rysunkach 31, 32 i 33. Należy zwrócić uwagę na ułożenie:

w  pierwszej  warstwie:  czerwony,  niebieski,  czerwony,

niebieski,  natomiast  w  drugiej  warstwie  niebieski  leży  na

czerwonym dolnej warstwy i dalej czerwony leży na niebieskim dolnej warstwy i.t.d

Po ułożeniu wszystkich kabli należy je spiąć przy pomocy paska. Rys.34. Pomiędzy wózkami kable

należy  spiąć  przy  pomocy  rzepów.  Zapobiegnie  to  ich  rozsunięciu  pod  działaniem  sił

elektrodynamicznych. Rys.35.
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Rysunek 28:
Rysunek 29:

Rysunek 30: 

Rysunek 32: 
Rysunek 33: Pierwsza warstwa

przewodów na wózku
Rysunek 31: Pierwszy kabel drugiej

warstwy na wózku



EMEX-5kAAC M-1  powinien  być  obsługiwany  przez  personel  przeszkolony  w

zakresie BHP odnośnie pracy z urządzeniami elektrycznymi.

Zaciski  śrubowe  przewodów  „czerwonych”  należy  przykręcić  odpowiednio  do  zacisków

wyjściowych wymuszalnika oznaczonych literami K1; K2; K3 i K4, a zaciski śrubowe przewodów

„niebieskich”  należy  przykręcić  odpowiednio  do  zacisków  wyjściowych  wymuszalnika

oznaczonych literami  L1; L2; L3 i L4.

UWAGA!

Przewody można przyłączyć w odwrotnym porządku („czerwone do „Lx, „niebieskie” do

„Kx”).  Należy  tylko  uważać  aby  nie  skrzyżować  połączeń  to  znaczy  aby  jeden  z  przewodów

„czerwonych” nie był przyłączony do zacisku „Kx”, a drugi „czerwony do zacisku”Lx”

Z drugiej strony zaciski WAEL należy odpowiednio dołączyć do badanego zabezpieczenia

(przekładnika).

UWAGA!

Ze względu na to że czujnik temperatury uzwojenia umieszczony jest tylko na uzwojeniu k1-l1, na

zakresach 500A do 5000A uzwojenie to musi być zawsze używane niezależnie od konfiguracji!

UWAGA!

Przed przystąpieniem do pomiarów na zakresach 500A do 5000A należy na przewodach prą-

dowych Kx, lub Lx umieścić cewkę Rogowskiego a przewód cewki zakończony wtyczką włożyć do

gniazda wejściowego cewki.
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Rysunek 34: Spięte kable na wózku Rysunek 35: Komplet kabli spiętych rzepem



6. Przyłączenie przewodu sterującego do aparatu i badanego

zabezpieczenia

Niektóre  zabezpieczenia  nie  przerywają  prądu  płynącego  w

torze głównym, zamiast tego po przekroczeniu nastawionej wartości

progowej  pobudzają  układy  automatyki  sterujące  według  własnego

algorytmu otwarciem wyłącznika mocy.  Podobna sytuacja jest  przy

sprawdzaniu progu pobudzenia i histerezy przekaźników. 

W  celu  umożliwienia  sprawdzanie  tego  rodzaju  elementów

aparat  EMEX-5kAAC  M-1  ma  wejście  służące  do  przyłączenia

przewodu sterującego Rys 36.

Z  jednej  strony  przewód  sterujący  zakończony  jest  odpowiednią  wtyczką,  natomiast  z  drugiej

strony przewód sterujący zakończony jest dwoma końcówkami (wtykami). Obok gniazda przewodu

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

badanego przekaźnika  mogą być w stanie  beznapięciowym Rys.38,  jak  również  może na nich

panować napięcie do 250V DC Rys 37.

Wejście sterujące aparatu EMEX-5kAAC M-1 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.39, a nie równolegle do cewki przekaźnika Rys 37.
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Rysunek 36: Przyłącze przewodu
sterującego do aparatu 

Rysunek 38 Styk beznapięciowy

Rysunek 37 Nieprawidłowe podłączenie przewodu 
sterującego pomiarem czasu



Do badanego przekaźnika wtyki powinny być dołączane tak aby czerwony wtyk dołączony był do

dodatniego bieguna zasilania, a drugi wtyk do bieguna ujemnego Rys.39. 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-5kAAC M-1 reaguje na zmianę stanu styku.

UWAGA !

Na  bolcach  wtyków  kabli  sterujących  występuje  napięcie  stałe  z  obwodu
badanego przekaźnika. Rys.36.

Zachować szczególną ostrożność !

EMEX-5kAAC M-1 powinien być obsługiwany przez personel przeszkolony w za-

kresie BHP odnośnie pracy z urządzeniami elektrycznymi.
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Rysunek 39 Podłączenie do styków przekaźnika na których występuje napięcie sterownicze



7. Opis elementów sterujących 

Sterowanie pracą aparatu EMEX-5kAAC M-1 odbywa się za pomocą fizycznych rys.40

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.

Klawisz oznaczony „Szybko”służy do przyspieszenia zmian nastawy prądu (ok.10x).

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

„Pracy ręcznej” z wybranym zakresem 1250A, wyświetlając na ekranie obraz jak na Rys. 41.

Uwaga! Skala na osi pionowej (prąd) ustawia się odpowiednio do zakresu dopiero po urucho-

mieniu wymuszania.
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Rysunek 40: Fizyczne elementy manipulacyjne na płycie czołowej



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

pola, są też pola oznaczone graficznie:

To pole otwiera menu dodatkowych narzędzi systemowych, takich jak: 

„Pliki” - systemowy menedżer plików, 

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

„Kalkulator” - systemowy kalkulator, 

„Ustaw zegar” - umożliwia ustawienie czasu i daty,

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

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

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

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

rając ponownie „Edytor tekstu”.

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

wprowadzania opisów, tworzenia katalogów i nazw plików.

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

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

Dotykając ekranu w środku siatki możemy całą siatkę przesuwać w lewo lub prawo. 
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Rysunek 41: Tryb "PRACA RĘCZNA"



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 ba-

danego 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-5kAAC  M-1  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. 42.

Dotykając tutaj pola:

„Najazd”- przechodzimy do funkcji automa-

tycznego  poszukiwania  prądu  zadziałania

wyłącznika

- przechodzimy  do  funkcji

pomiaru  pomiaru  charakte-

rystyk czasowo-prądowych.

„Hist”- przechodzimy do funkcji wyznaczania histerezy przekaźnika

„Pomoc”- otwiera instrukcję obsługi aparatu. 
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Rysunek 42: Widok ekranu po naciśnięciu pola "Powrót"



8. Ręczne poszukiwanie prądu zadziałania wyłącznika.

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

obowiązującymi procedurami.

2. Przyłączyć przewód zasilający do odpowiedniego gniazda sieciowego.

3. Załączyć główny wyłącznik.

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 43. 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: „W dół”;”SZYBKO”;

„W GÓRĘ”

Uwaga!  Liczba  wewnątrz  suwaka  pokazuje  %  użytego  zakresu,  natomiast  w  polu  okna

pokazywany jest prąd wyrażony w amperach. 
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Rysunek 43: Ustawienie prądu początkowego od którego zacznie się wymuszanie



6. Nacisnąć  klawisz  „START”,  a  następnie  klawiszem  „W  GÓRĘ”  zwiększać  wartość

płynącego prądu aż do chwili zadziałania badanego wyłącznika Rys.44.

Po zadziałaniu wyłącznika wymuszanie zostanie zatrzymane i w polu Iwyłączenia pojawi 

się wartość prądu przy którym wyłącznik został otwarty.

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

badanego wyłącznika.

Uwaga! Przez pierwszą sekundę wymuszania na ekranie pokazywana jest wartość chwilowa pradu

wymuszanego(oscylogram), później pokazywana jest wartość skuteczna wartość przepływającego

przez badany wyłącznik prądu.

EMEX-5kAAC  M-1  powinien  być  obsługiwany  przez  personel
przeszkolony  w  zakresie  BHP  odnośnie  pracy  z  urządzeniami
elektrycznymi.
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Rysunek 44: Najazd ręczny



9. Automatyczne(zalecane) poszukiwanie prądu zadziałania

wyłącznika.

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

obowiązującymi procedurami.

1. 2. Przyłączyć przewód zasilający do aparatu, a następnie do odpowiedniego (L1; N i PE).

3. Załączyć główny wyłącznik.

4. Po uruchomieniu sie aparatu w trybie „Praca Ręczna”, nacisnąć pole „Powrót” Rys.22.

Wybrać tryb „Najazd” ustawić odpowiedni  zakres  stosownie  do badanego wyłącznika,

najlepiej  aby  spodziewany  punkt  zadziałania  wyłącznika  był  w  połowie,  lub  powyżej

wybranego zakresu wymuszania. 

5. Dotknąć pola „Opcje”, wyświetli  się pomocnicze okno Rys 45. 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 dalej

klawiszami: „W  dół”;”SZYBKO”;  „W  GÓRĘ”  Uwaga!  Liczba  wewnątrz  suwaka

pokazuje % użytego zakresu, natomiast w polu okna pokazywany jest prąd  wyrażony w

amperach. 
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Rysunek 45: Ustawienie prądu początkowego od którego zacznie się wymuszanie i maksymalnego prądu najazdu



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. 46.

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 obiekt przed przegrzaniem 

w przypadku jego nie zadziałania.

Po zakończeniu badań odłączyć aparat od sieci zasilającej, a następnie ostrożnie (może być gorący)

odłączyć badany wyłącznik. 

EMEX-5kAAC  M-1  powinien  być  obsługiwany  przez  personel
przeszkolony  w  zakresie  BHP  odnośnie  pracy  z  urządzeniami
elektrycznymi.
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Rysunek 46: Najazd automatyczny



10. Sprawdzanie nastawy i histerezy przekaźnika

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

obowiązującymi procedurami.

2. Przyłączyć przewód zasilający  do odpowiedniego gniazda sieciowego.

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.44.  Komunikat  kasuje  się  klawiszem  „STOP”.  Należy  prawidłowo

dołączyć  przewód  sterujący  do  aparatu  i  badanego  przekaźnika,  a  następnie  ponowić

pomiar. 

4. Załączyć główny wyłącznik. 

- 5. Po uruchomieniu się aparatu w trybie „Praca Ręczna”, nacisnąć pole „Powrót”. 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 48. 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 suwa-
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Rysunek 47: Komunikat po naciśnięciu "START" gdy nie podłączono przewodu sterującego do aparatu w trybie
"Hist"



kiem jest mało precyzyjne, dokładnego ustawienia jeżeli trzeba dokonujemy dalej klawiszami:

„W dół”;”SZYBKO”; „W GÓRĘ”

Wartość Ipoczątkowe powinna być ustawiona poniżej spodziewanego prądu odpadu bada-

ne- go przekaźnika, natomiast wartość Ikońcowe powinna być ustawiona powyżej spodziewane

go prądu zadziałania badanego przekaźnika. 

EMEX-5kAAC  M-1  powinien  być  obsługiwany  przez  personel
przeszkolony  w  zakresie  BHP  odnośnie  pracy  z  urządzeniami
elektrycznymi.

6.Nacisnąć klawisz „START”, rozpocznie się „najazd” od nastawionej wartości po-

czątkowej, po zadziałaniu przekaźnika zmieniony zostanie automatycznie kierunek najazdu

tzn.  prąd  zacznie  maleć  aż  do  „odpadu”  przekaźnika,  a  następnie  ponownie  narastać.

Rys.50.

Zielone pole nad wykresem wskazuje rozwarcie styku przekaźnika, a czerwone pole wska-

zuje 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 zatrzy-

mane Rys.47. W polu  „Wsp. K:” wyświetlana jest wartość obliczana według wzoru:
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Rysunek 48: Ustawienie zakresu sprawdzania histerezy



Naciskając ponownie klawisz „STOP”, lub dotykając wyświetlanego komunikatu, usuwamy

go z ekranu. 
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Rysunek 49: Narastanie i opadanie prądu podczas badania przekaźnika z histerezą

Rysunek 50: Wygląd ekranu po naciśnięciu klawisza STOP

Rysunek 51: Ekran po zakończeniu pomiaru histerezy



11. Pomiar czasu zadziałania zabezpieczenia w trybie PRACA RĘCZNA

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

obowiązującymi procedurami.

2. Przyłączyć przewód zasilający do odpowiedniego gniazda sieciowego.

3. Załączyć główny wyłącznik.

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 wybranego zakresu wymuszania. 

5. Dotknąć pola „Opcje”, wyświetli się pomocnicze okno. Dotknąć suwaka w środku ekranu

i ustawić go wartość prądu 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:.

„W dół”;”SZYBKO”; „W GÓRĘ”

6.Nacisnąć przycisk „START”, następuje uruchomienie wymuszania i czasomierza.

W  trybie  PRACA  RĘCZNA  pomiar  czasu  z  małym  błędem  wykonać  możemy  dla  czasów

większych  od  jednej  sekundy.  Spowodowane  jest  to  wolnym  narastaniem  prądu  na  początku

wymuszania. Rys.52. 

Zasadniczo do pomiaru czasu zadziałania zabezpieczenia w aparacie EMEX 5kA AC służy

tryb CZAS.
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Rysunek 52: Pomiar czasu w pracy ręcznej



12. Pomiar czasu zadziałania zabezpieczenia w trybie CZAS 

W tym trybie pomiar wykonywany jest w dwóch taktach. Po naciśnięciu przycisku START

do badanego wyłącznika dostarczany jest prąd próbny na podstawie którego aparat wylicza nastawę

wysterowania modułów mocy dla uzyskania prądu zadanego w drugim takcie pomiarowym. 

Po wejściu do trybu „Czas” dotykamy pola „OPCJE” Rys.53. Wybieramy wartość prądu

próbnego i wartość prądu zadanego. Wartość prądu próbnego powinna być jak największa, ale niż-

sza niż wartość prądu zadziałania badanego urządzenia. Wartość prądu zadanego powinna być usta-

wiona powyżej spodziewanej wartości  zadziałania badanego urządzenia.

Dotykając  czerwonego  pola  z  krzyżykiem  zamykamy  okno,  a  następnie  naciskamy  przycisk

START. Nastąpi wygenerowanie prądu próbnego i ustawienie wysterowania dla właściwego po-

miaru.  Powtórne  naciśnięcie

przycisku  START  uruchamia

pomiar. Rys 54.
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Rysunek 54:Widok ekranu po pierwszym naciśnięciu przycisku START

Rysunek 53: Ustawienie prądu próbnego i prądu zadanego



Na ekranie pokazany jest przebieg prądu, znacznik końca pomiaru i dwa niebieskie kursory

w tym przypadku przylegające do wierzchołków sinusoidy. Komputer wylicza rzeczywistą wartość

skuteczną mierzonego prądu i ustawia kursory automatycznie na wartość szczytową, przy założeniu

że przebieg jest sinusoidalny. Gdy mierzony czas jest bardzo krótki przebieg może być zniekształ-

cony i wtedy położenie kursorów można skorygować dotykając prostokąta w prawej dolnej części

siatki, a następnie przesunąć odpowiednio kursor dolny i górny dotykając i przesuwając palcem

części ekranu nad i pod osią czasu. Zmieni się wtedy wartość wyświetlana w polu I wyłączenia. 

UWAGA!

Gdy kursory dotykają wierzchołków przebiegu wartość wskazywana w polu I wyłączenia

jest wartością skuteczną hipotecznego przebiegu sinusoidalnego.

Interpretacja pomiaru należy do operatora!
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Rysunek 55: Pomiar czasu zabezpieczenia o zwłoce 125,9ms



13. Zdejmowanie charakterystyk czasowo-prądowych zabezpieczeń

W aparacie EMEX-5kAAC M-1 wprowadzono specjalną funkcję służąca do zdejmowania charak-

terystyk czasowo-prądowych tryb ten oznaczony jest symbolem.  Po wejściu do tego try-

bu wyświetlony zostanie ekran jak na rysunku 56.

W  tym  trybie  operator  dotykając  pola  „Typ  charakterystyki”  wybiera  charakterystykę

sprawdzanego wyłącznika, a dotykając pola Iznamionowe wybiera prąd znamionowy sprawdzane-

go zabezpieczenia. Pola oznaczone od N1 do N7 zawierają zdefiniowane krotności prądów znamio-

nowych, zaś w pustych polach od N8 do N9 użytkownik może wpisać własną wartość krotności

prądu znamionowego, z zastrzeżeniem że nie może ona przekraczać wartości maksymalnej (Max

K). Dla Iznamionowego 630A Max K wynosi 10 gdyż maksymalny prąd jaki może dostarczyć apa-

rat to 6500A.

Max K = „część całkowita”z (6500/ Iznamionowe)

W polu „początek” po rozpoczęciu pomiaru zapisywana jest data i czas rozpoczęcia pomia-

ru, zaś w polu „koniec zapisywana jest data i czas zakończenia pomiaru. 
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Rysunek 56: 



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 otrzyma-

nych wyników przez operatora rys 57. Tu również operator może skorygować położenie kursorów.

(Por tryb CZAS).
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Rysunek 58: 

Rysunek 57:



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

Po zakończeniu pomiarów dotykając pola „Wykres” można oprócz wyników przedstawionych w

postaci tabeli Rys. 59. zobaczyć uzyskane wyniki na tle odpowiedniej charakterystyki Rys.60.
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Rysunek 59: Wyniki pomiarów w postaci tabeli

Rysunek 60: Wyniki na tle charakterystyki



14. Tworzenie i zapisywanie opisu badanych wyłączników

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

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

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

tecznych pomiarów i stworzyć protokół z tych pomiarów. W aparacie EMEX-5kAAC M-1 jest spe-

cjalne pole znajdujące się u dołu Rys.61. ekranu okien pomiarowych, gdzie można wpisać podsta-

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

Tworzenie opisu

1.  Dotknąć  pola spowoduje to wywołanie dotykowej klawiatury na ekran Rys.62.
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Rysunek 61: Widok na pole opisu badanego obiektu



2. Dotknąć pola np. „Typ:” Rys.63.

3. Dotknąć miejsce gdzie chcemy postawić kursor Rys.64.
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Rysunek 62: Klawiatura dotykowa na ekranie

Rysunek 63: Widok po dotknięciu pola TYP (zakreślony pomarańczową ramką)

Rysunek 64: Ustawienie kursora (tu na końcu znaków xxxx)



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

np. przez edycję poprzedniego opisu. Rys.65.
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Rysunek 65: Opis wyłącznika kpl.



Dotykając pola Zapisz Opis otwieramy okno Rys.66.

Dotykamy pola „Nowy folder”, pojawia się okno Rys.67.
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Rysunek 66: Widok ekranu po dotknięciu pola "Zapisz opis"

Rysunek 67: Okno wprowadzania nazwy nowego folderu



Dotykamy pola  Rys.68. I wprowadzamy nazwę nowego folderu np. ABB Rys.68.

Uwagi o klawiaturze ekranowej: Ekranowa klawiatura ma kilka użytecznych klawiszy

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

suwania klawiatury po obszarze ekranu. Pozostałe klawisze pokazano na Rys.69, a inne opisane

są przez system operacyjny po ich dotknięciu.
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Rysunek 68: Klawiatura gotowa do wprowadzania nowej nazwy

Rysunek 69: Klawisze specjalne klawiatury ekranowej



Dotykamy  pola  „OK”,  następnie

klawiszem

przesuwamy klawiaturę na dół

ekranu  aby  odsłonić  pole  „Zapisz”

Rys.70.

i dotykamy tego pola. Został

utworzony nowy folder o nazwie ABB

Rys.70, 71.      

Uwaga!  Nazwy  folderów

poprzedzone  są  strzałką,  a  nazwy

plików  nie  mają  żadnego

poprzedzającego znaku.

Dalej  dotykamy dwa razy pole ABB

Rys.72. 
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Rysunek 70: Wprowadzona nazwa folderu ABB

Rysunek 71: Klawiatura przesunięta na dół ekranu

Rysunek 72: Utworzono folder o nazwie ABB



Jesteśmy teraz wewnątrz foldera ABB,

dotykamy dwa razy pola „Nowy plik”, 

Rys.73.

pole to podświetla się na niebiesko Rys.74.

wywołujemy  klawiaturę  i  wpisujemy  w niebieskim

polu nazwę pliku. Rys.75, a następnie dotykamy pola

„Zapisz”, okno folderów zamyka się i wyświetla się

okno pomiarowe z klawiaturą Rys.76.

Od tego momentu w folderze ABB znajduje się opis

naszego wyłącznika.  Można w ten sposób stworzyć

opisy wszystkich używanych wyłączników zapisując

je folderach np. o nazwach producentów, lub innych

wybranych przez  użytkownika  nazwach.  Można też

stworzyć  szablon  opisu  np.  bez  szczegółowego

numeru fabrycznego, czy daty produkcji. Stworzenie

zbioru  szczegółowych  opisów ma tę  zaletę  że  przy

każdym pomiarze wczytujemy tylko właściwy opis i niepotrzebne jest już wykonywanie za każdym

razem wyżej opisanych czynności.
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Rysunek 73: Wnętrze foldera o nazwie ABB

Rysunek 75: Utworzono nazwę wyłącznika

Rysunek 74:

Rysunek 76: Widok okna po wykonaniu funkcji
„Zapisz”



15. Wczytanie opisu badanego wyłącznika

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

wać do okna pomiarowego. Mogą to być pełne dane lub tylko podstawowy szablon opisu wyłączni-

ka. 

Aby wczytać opis (szablon opisu) do okna pomiarowego Rys.72 należy dotknąć pola „Wczytaj

opis”, pojawi się wtedy okno jak Rys.77. Widzimy że są tam trzy katalogi (nazwa katalogu poprze-

dzona jest strzałką) ABB; SECHERON UR-6; SECHERON WA-41 i jeden plik o nazwie domyśl-

ny (bez strzałki).

Dotykamy pola SECHERON WA-41 i  wtedy wcho-

dzimy do wnętrza katalogu gdzie znajdują się dwa pli-

ki o nazwach: NUMER XXXX 

i NUMERYYYYY. 

UWAGA! Nazwy plików zostały uprzednio wybrane w

sposób arbitralny.

Dotykamy dwa razy np. pola z nazwą NUMER XXXX Rys.78. Nastąpi przejście do okna pomiaro-

wego z wczytanym szablonem z pliku  NUMER XXXX Rys.79.

Pole opisu wyłącznika możemy dowolnie edytować, a następnie zapisać we właściwym katalogu.
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Rysunek 79: Widok okna pomiarowego z opisem
wyłącznika „NUMERXXXX”

Rysunek 77:Widok okna po dotknięciu pola „Wczytaj
opis”

Rysunek 78: Wybranie wyłącznika o nazwie
„NUMER XXXX”



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.80.

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

rozdz.11) Rys.81.
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Rysunek 80: Widok okna pomiarowego z opisem wyłącznika „NUMERXXXX”



3.Jeżeli  chcemy  zachować  na

przyszłość  nowy  opis,  zapisujemy  go  w

odpowiednim katalogu (patrz rozdz.11).

4. Wybieramy tryb pomiaru np. „CZAS” Rys.82.

5. Ustawiamy parametry

6. Dokonujemy pomiaru Rys. 83.
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Rysunek 81: Widok okna pomiarowego z opisem wyłącznika
„APENA”

Rysunek 82: Widok okna pomiarowego z opisem wyłącznika
„APENA”

Rysunek 83: Widok okna pomiarowego z opisem wyłącznika
„APENA”



Dotykamy pole „Raport”, pojawia się

okno Rys.84.

7. Dotykamy pole „Zapisz raport”.

Otworzy się okno tworzenia katalogów

raportów Rys.85.

8. Dotykamy pole „Nowy folder”,

otworzy się okno wprowadzania nazwy

nowego foldera Rys. 86.
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Rysunek 84: Widok okna pomiarowego z opisem wyłącznika „APENA”

Rysunek 85: Okno tworzenia katalogów raportów

Rysunek 86: Okno tworzenia katalogów raportów



9.  Wpisujemy nazwę folderu  „APENA”,

dotykamy „OK”,

następuje  powrót  do  okna  katalogów,

gdzie widzimy utworzony nowy katalog

o nazwie „APENA”.

10. Dotykamy dwa razy pole z nazwą 

„APENA”  i  znajdziemy  się  wewnątrz

tego katalogu. Rys.88.

10.  W polu  na  samej  górze  wpisujemy

nazwę raportu: „BADANIE 24_04_2013

CZAS” i dotykamy pola „ZAPISZ”

UWAGA! W nazwach folderów i  plików

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

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

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

= ;  ! ; [ ] ; () (nawiasy).
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Rysunek 87: Okno tworzenia katalogów raportów

Rysunek 88: Okno z nowym katalogiem „APENA”

Rysunek 89: Okno tworzenia katalogów raportów



Nastąpi  powrót  do  okna  tworzenia

raportu z tą różnicą że raport jest już

zapisany na twardym dysku, a u góry

po  słowie  Raport:  zamiast  nazwy

„nowy plik” jest nazwa „BADANIE

23_04_2013 CZAS”(por. Rys.90).

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”. Dotykamy pole „Raport”w oknie tym dotykamy pole „Wczytaj

raport”, pokazuje się okno katalogów Rys.91, dotykamy np. pole o nazwie „APENA” Rys.91. co

powoduje wejście do wnętrza katalogu Rys.92 i tu wybieramy raport do wyświetlenia np.”bADA-

NIE 24_04_2013”, wtedy wyświetli się żądany raport Rys.93.
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Rysunek 90: Okno tworzenia katalogów raportów

Rysunek 92: 
Rysunek 91: 



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

dołu Rys.94 i 95.

EMEX-5kAAC  M-1  powinien  być  obsługiwany  przez  personel
przeszkolony  w  zakresie  BHP  odnośnie  pracy  z  urządzeniami
elektrycznymi.
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Rysunek 93: 

Rysunek 94: 
Rysunek 95: 



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-5kAAC M-1. 

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

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

stępnego na ściance aparatu Pendrive, lub przenośny dysk twardy.

Będąc np. w trybie „Praca ręczna” dotykamy pole „Raport” Rys.96, wyświetli się okno Rys.98,

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

stępnie dwa razy (jednokrotne dotknięcie podświetla pole na niebiesko) dotykamy pole np. „EMEX

RAPORTY”(t.j. katalog Pendriva gdzie chcemy skopiować pliki z aparatu) Rys.98, wtedy znajdzie-

my 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.99, a następnie dotyka-

my pole „KOPIUJ”, wyświetli się obraz Rys.100.

EMEX-5kAAC  M-1  powinien  być  obsługiwany  przez  personel
przeszkolony  w  zakresie  BHP  odnośnie  pracy  z  urządzeniami
elektrycznymi.
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Rysunek 96: Rysunek 97: 

Rysunek 98: 
Rysunek 99: 



Dotykamy pole „TAK” i katalog APENA wraz z zawartością zostanie skopiowany.
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Rysunek 100: Pole potwierdzenia kopiowania



19. Dołączanie nowych charakterystyk i edycja krotności 

1. Podłączyć klawiaturę - opcjonalne.
2. Załączyć urządzenie.
3. Po uruchomieniu systemu, wejść w tryb pomiaru t=f(I/In).
4. Włożyć pendrive zawierający pliki obrazów w formacie PNG.
5. Nacisnąć klawisz WYKRESY (po prawej stronie). Rys. 60
6. Nacisnąć klawisz „+” (lewy dolny róg).
7. Wybrać w polu „Miejsca” napęd pendrive.
8. Nacisnąć dwukrotnie na plik PNG (lub wybrać plik i nacisnąć Otwórz).

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.
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Rysunek 101: 



12.  Nacisnąć klawisz EDYTUJ (po prawej stronie).
13.  W polu Charakterystyki widoczne jest pole tekstowe. Rys 102.

14.  Dane w tym polu są w formacie JSON. Definiuje się tu krotności i obrazy dla 
odpowiadających krotności. Format powinien wyglądać przykładowo tak:

[{
'B': [1, 2.5],
'C': [1] 
},
{
'B': 'PLIK B.PNG',
'C': '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 ('). 
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Rysunek 102: 



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. Przewód sterujący 2 szt

2. Cewka Rogowskiego z kablem 1 szt

3. Przewody silnoprądowe 120mm2 długość 3m 8 szt

4. Przewody silnoprądowe 10mm2 długość 4m 2 szt

5. Imadełka typu WAEL 2 szt.

6. Przewód uziemiający 1 szt.

7. Przewód zasilający ze specjalnym gniazdem kablowym 1 szt.

8. Instrukcja obsługi 1 szt.

21. Dane techniczne 

● Prąd maksymalny:     5000[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: 0,1[A]; 1[A]; 10[A]; 100[A]; 500[A]; 1250[A]; 2500[A]; 5000[A]
● SEM na wyjściu 6[V] dla 5kA
● Zasilanie:       sieć trójfazowa PE;  N; L2;  L3  400V [V] i 500[V] możliwa praca w układzie IT
● Pobór mocy w czasie pracy  z faz L2 i L3               do 35 [kVA]
● Obudowa           IP 20
● Klasa temperaturowa izolacji                 B
● Zakres temperatury pracy                 00C +400C 
● Wilgotność    5 do 90% (bez kondensacji)
● Zgodność z   EN 61010 
● Masa      122 [kg]
● Gabaryty bez wózka (szerokość x długość x wysokość) 480  x  470  x  900 [mm]

EMEX-5kAAC M-1  Instrukcja obsługi

56



22.Gwarancja 

1. Producent udziela 12 miesięcznej gwarancji na aparat "EMEX-5kAAC M-1"

 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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DODATEK A
Nowe funkcje wprowadzone w 2017r.

Wprowadzono nowe funkcje o nazwach „ZWARCIE” i „ZDALNE”. Ekran z którego

można wybierać te funkcje pokazano na rys. 103.

23. Funkcja „ZWARCIE”

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

zabezpieczenie przeciw zwarciowe z ustawionym wysokim prądem zadziałania aktywne jest przez

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

w momencie zamknięcia styków głównych wyłącznika. Na rys.104 pokazano schemat połoczeń

wymuszalnika z badanym polem. 
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Rysunek 103: Ekran z nowymi funkcjami  ZWARCIE i ZDALNE



Po wybraniu funkcji ZWARCIE, stosownie do modelowanego prądu zwarciowego należy

skonfigurować wyjście prądowe wymuszalnika i połączyć kable wyjściowe aparatu do zacisków

strony pierwotnej przekładnika badanego pola zgodnie z obowiązującymi procedurami BHP.

Do gniazda aparatu opisanego jako „STYK WYŁ.” włożyć wtyczkę przewodu sterującego,

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

mocy.  Styki  wyłącznika  muszą  być  tak  połączone aby  mimo  stosowania  uziemiaczy  w stanie

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

były zwarte.
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Rysunek 104: Połączenia wymuszalnika z polem dla funkcji ZWARCIE



Następnie dotykamy pola „OPCJE” Rys.105. Wybieramy wartość prądu próbnego i wartość

prądu zadanego. 

W tym trybie pomiar wykonywany tak samo jak w funkcji CZAS to jest w dwóch taktach. Po

naciśnięciu przycisku START do badanego wyłącznika dostarczany jest prąd próbny na podstawie

którego aparat wylicza nastawę wysterowania modułów mocy dla uzyskania prądu zadanego w

drugim takcie pomiarowym. Wartość prądu próbnego powinna być jak największa, ale niższa niż

wartość prądu zadziałania badanego urządzenia. Wartość prądu zadanego powinna być ustawiona

powyżej spodziewanej wartości  zadziałania zabezpieczenia zwarciowego. Po ustawieniu parame-

trów testu prądowego zamykamy okno dotykając czerwonego krzyżyka.

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

ekran jak na rys. 106.
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Rysunek 105: Wybór parametrów testu dla funkcji ZWARCIE

Rysunek 106: Ekran oczekiwania na zamknięcie
wyłącznika



Następnie naciskamy w badanym polu przycisk zamykający wyłącznik mocy, po zamknięciu styku

przyłączonego do przewodu sterującego wymuszalnika nastąpi wygenerowanie zamodelowanego

prądu zwarciowego. Po zadziałaniu zabezpieczenia i rozwarciu styków wyłącznika mocy pomiar

zostanie zakończony, t.j.  czas zadziałania zabezpieczenia zwarciowego zostanie wyświetlony na

ekranie rys.107,  prąd zostanie wyłączony.

Fragment górnej lewej części ekranu pokazany został na rysunku 108. Na pasku u góry obrazują-

cym stan styku widać że styk wyłącznika w początkowej fazie zamykania nie jest stabilny, mogło-

by to spowodować przedwczesne wyłączenie

wymuszania i błędny pomiar czasu zadziała-

nia  zabezpieczenia.  Dlatego  w  aparacie

EMEX5kAAC-M1 po pierwszej zmianie sta-

nu styku i uruchomieniu czasomierza wraz z

wymuszaniem prądu wprowadzone jest opóź-

nienie  (czas  filtrowania)  po  którym  aparat

sprawdza  aktualny  stan  styku.  Standardowo

czas ten ustawiony jest na 10ms (pół okresu z

50Hz).
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Rysunek 107: Ekran po zakończeniu pomiaru w funkcji ZWARCIE

Rysunek 108: Drgania styku wyłącznika przy załączaniu.



Czas filtrowania może być wybierany przez operatora z przedziału 0 – 20ms. Wyboru dokonuje się

górnym suwakiem opcji rys. 105 i 109. 

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

błędnego działania aparatu. Zwrócić uwagę należy na to że czasomierz zatrzymywany jest pierwszą

pojawiającą się zmianą stanu styku rys. 110. 
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Rysunek 109: Powiększone okno OPCJI w funkcji ZWARCIE

Rysunek 110: Powiększony fragment ekranu przy otwieraniu 
wyłącznika



Funkcję ZWARCIE można używać również do pomiaru czasów pobudzenia zabezpieczeń

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

nastawić odpowiednio mniejsze prądy testowe.

Na rys.111 pokazano przykład pomiary zabezpieczenia przeciążeniowego prądem 475A z czasem

pobudzenia 5,805sek.

24. Funkcja „ZDALNIE”

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

przycisku START uruchomienie pomiaru czasu i wymuszania następuje w momencie zmiany stanu

styku  dołączonego  przez  dodatkowy  przewód  sterujący  do  gniazda  oznaczonego  jako  „STYK

ZAŁ.”
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Rysunek 111: Pomiar zabezpieczenia przeciążeniowego



DODATEK B

25. O wymuszaniu dużych prądów
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Jan Wiliński
P.B.P JAWI
GLIWICE

Zajmując się od kilku lat zagadnieniem wymuszania dużych prądów  autor zauważył że
zagadnienie to nie zawsze rozumiane jest we właściwy sposób. Słysząc słowa wymuszalnik prądu np. 2000 A wydaje
się że jest to takie urządzenie które po przyłączeniu do dowolnego obwodu spowoduje że przez obwód ten popłynie
żądany prąd. Do tej pory w większości przypadków wymuszalniki prądu dużej mocy konstruowane są według zasady
pokazanej na rysunku 1.

Rys.1 Rys. Schemat ideowy typowego wymuszalnika

Najważniejszym  parametrem  wymuszalnika  jest  wartość  maksymalnego  prądu   wyjściowego,  drugim
ważnym parametrem jest wartość maksymalnej mocy wyjściowej. Oczywistym jest że maksymalną moc na wyjściu
uzyskać można gdy szczotka  autotransformatora regulacyjnego znajduje się w górnym położeniu.  Możemy wtedy
obwód  wymuszania sprowadzić do postaci pokazanej na rysunku 2.
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Rys.2. Schemat zastępczy obwodu wymuszania.

Prąd wyjściowy w takim obwodzie  bezpośrednio  zależy  od  SEM E2 (przekładni  transformatora  wymuszającego),
sumarycznej impedancji obciążenia, rozumianej jako suma impedancji dołączonych do zacisków wymuszalnika w tym
impedancji przewodów łączących wymuszalnik
z przekładnikiem, oraz impedancji wewnętrznej wymuszalnika. Impedancja wewnętrzna wymuszalnika wynika z jego
konstrukcji, w jej skład wchodzą bezpośrednio rezystancje
i  indukcyjności  rozproszenia  uzwojenia  wtórnego,  oraz  przetransformowane  na  stronę  wtórną  rezystancje  i
indukcyjności rozproszenia uzwojenia pierwotnego (por rys.6). Wymuszalnik zasilany z sieci nie może z niej pobierać
dowolnego  prądu.  Przy   napięciu  230V maksymalny  prąd  zwykle  nie  powinien  przekraczać  wartości 25  A,  co
odpowiada pobieranej mocy 5,75kVA.

W układzie z rysunku 2  z bilansu mocy mamy:

U zas I 1=I 2 E2= I 2
2Z wewnZ obc (1)

skąd I 2≤ U zas I 1
Z wewnZ obc

(2)

dla strony wtórnej mamy zaś

   I 2 =
E2 

Z wewnZobc
(3)

z (2) i (3) po przekształceniach otrzymujemy wyrażenie na graniczną impedancję obciążenia.

Z graniczne=Z wewnZ obc≥
E2

2 

U zas I 1

(4)

oraz z (3) i (4) prąd graniczny odpowiadający maksymalnej mocy przy której prąd pierwotny nie przekracza  założonej
wartości. 

I graniczne=
U zas I 1

E2

(5)

Obciążenie  transformatora  wymuszającego  przy  danej  SEM  E2,  impedancją  mniejszą  od  impedancji  granicznej
spowoduje przekroczenie założonego prądu pierwotnego W tabeli 1 zestawiono wartości impedancji granicznych dla
różnych SEM E2 transformatora wymuszającego, oraz wartości prądu granicznego dla napięcia  zasilającego 230V i
prądu zasilającego 25 A.
Tabela 1  Impedancja graniczna i prąd graniczny jako funkcja SEM E2
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W tabeli 2 pokazano na podstawie wzoru (3) jak zmienia się wartość wymuszanego prądu dla różnych wartości E2, gdy
suma impedancji  wewnętrznej i impedancji obciążenia wzrasta  począwszy od  impedancji granicznej. Zacieniowane
wartości impedancji oznaczają impedancje graniczne, zaś zacieniowane wartości prądów oznaczają ich niedozwolone
wartości. Analizując tabelę 2 widzimy że wymuszalnik wyposażony w transformator o wielu zaczepach na uzwojeniu
wtórnym,  pozwala  na  pracę  z  maksymalną  mocą  w  szerokim  zakresie  impedancji  obciążenia.  Należy  jednakże
zauważyć że mimo dysponowania w omawianym tu przypadku mocą 5,75kVA (230V/25A) „magiczny prąd” 1000 A
(958 A) uzyskać możemy praktycznie jednie dla sumarycznej impedancji obciążenia mniejszej od  6,26 mΩ i to dla
SEM E2   równej 6 V. 
Podkreślić tu należy z całą mocą że gdy sumaryczna impedancja obciążenia wymuszalnika zasilanego z sieci 230

V/25 A,  będzie większa od 6,26 mΩ to prądu
1000 A(958 A) wymusić się po prostu nie da.  1  

              
Tabela 2  Prąd wymuszany jako funkcja SEM E2 i sumarycznej impedancji obciążenia.

1 Dokładnie  dla 1000A prąd pierwotny będzie miał wartość 26,08A, zaś  Z musi być równe lub mniejsze od 6mΩ
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1 1,5 3 4,5 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15 16,5

0,17 0,39 1,57 3,52 6,26 9,78 14,09 19,17 25,04 31,7 39,13 47,35

5750 3833 1917 1278 958 767 639 548 479 426 383 348
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[A]



Z[mΩ]
1 1,5 3 4,5 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15 16,5

0,17 8824 8824 17647 26471 35294 44118 52941 61765 70588 79412 88235 97059
0,39 2564 3846 7692 11538 15385 19231 23077 26923 30769 34615 38462 42308
0,5 2000 3000 6000 9000 12000 15000 18000 21000 24000 27000 30000 33000
1 1000 1500 3000 4500 6000 7500 9000 10500 12000 13500 15000 16500

1,57 637 955 1911 2866 3822 4777 5732 6688 7643 8599 9554 10510
2 500 750 1500 2250 3000 3750 4500 5250 6000 6750 7500 8250

2,5 400 600 1200 1800 2400 3000 3600 4200 4800 5400 6000 6600
3 333 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500

3,52 284 426 852 1278 1705 2131 2557 2983 3409 3835 4261 4688
4 250 375 750 1125 1500 1875 2250 2625 3000 3375 3750 4125
5 200 300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 3300

6,26 160 240 479 719 958 1198 1438 1677 1917 2157 2396 2636
7 143 214 429 643 857 1071 1286 1500 1714 1929 2143 2357
8 125 188 375 563 750 938 1125 1313 1500 1688 1875 2063
9 111 167 333 500 667 833 1000 1167 1333 1500 1667 1833

9,78 102 153 307 460 613 767 920 1074 1227 1380 1534 1687
10 100 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 1650
11 91 136 273 409 545 682 818 955 1091 1227 1364 1500
12 83 125 250 375 500 625 750 875 1000 1125 1250 1375
13 77 115 231 346 462 577 692 808 923 1038 1154 1269
14 71 107 214 321 429 536 643 750 857 964 1071 1179
15 67 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100
16 63 94 188 281 375 469 563 656 750 844 938 1031
17 59 88 176 265 353 441 529 618 706 794 882 971
18 56 83 167 250 333 417 500 583 667 750 833 917

19,17 52 78 156 235 313 391 469 548 626 704 782 861
20 50 75 150 225 300 375 450 525 600 675 750 825
21 48 71 143 214 286 357 429 500 571 643 714 786
22 45 68 136 205 273 341 409 477 545 614 682 750
23 43 65 130 196 261 326 391 457 522 587 652 717
24 42 63 125 188 250 313 375 438 500 563 625 688
25 40 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660
26 38 58 115 173 231 288 346 404 462 519 577 635
27 37 56 111 167 222 278 333 389 444 500 556 611
28 36 54 107 161 214 268 321 375 429 482 536 589
29 34 52 103 155 207 259 310 362 414 466 517 569
30 33 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550
31 32 48 97 145 194 242 290 339 387 435 484 532
32 31 47 94 141 188 234 281 328 375 422 469 516
33 30 45 91 136 182 227 273 318 364 409 455 500
34 29 44 88 132 176 221 265 309 353 397 441 485
35 29 43 86 129 171 214 257 300 343 386 429 471
36 28 42 83 125 167 208 250 292 333 375 417 458
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UWAGA!   Z= (Zwewn + Zobc)

]
Tabela 2 ciąg dalszy

EMEX-5kAAC M-1  Instrukcja obsługi

68



Z[mΩ]
1 1,5 3 4,5 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15 16,5

37 27 41 81 122 162 203 243 284 324 365 405 446
38 26 39 79 118 158 197 237 276 316 355 395 434

39,13 26 38 77 115 153 192 230 268 307 345 383 422
40 25 38 75 113 150 188 225 263 300 338 375 413
41 24 37 73 110 146 183 220 256 293 329 366 402
42 24 36 71 107 143 179 214 250 286 321 357 393
43 23 35 70 105 140 174 209 244 279 314 349 384
44 23 34 68 102 136 170 205 239 273 307 341 375
45 22 33 67 100 133 167 200 233 267 300 333 367
46 22 33 65 98 130 163 196 228 261 293 326 359

47,35 21 32 63 95 127 158 190 222 253 285 317 348
48 21 31 63 94 125 156 188 219 250 281 313 344
49 20 31 61 92 122 153 184 214 245 276 306 337
50 20 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330

UWAGA!   Z= (Zwewn + Zobc)
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Podobną tabelę można skonstruować dla napięcia zasilającego 400 V i dopuszczalnego w tym przypadku większego
prądu pierwotnego np. 32A. 

Aby  wymusić  prąd  w  obwodzie  pierwotnym  przekładnika  najlepiej  byłoby   źródło  prądu  dołączyć
bezpośrednio do zacisków pierwotnych przekładnika (punkty A' C na rys.3). 

Rys.3 Uproszczony schemat toru prądowego wraz zabezpieczeniami

Zwykle usytuowanie przekładnika w rozdzielni nie pozwala na takie przyłączenie.  Musimy wtedy dołączyć źródło
wymuszające do punktów oddalonych  od zacisków przekładnika prądowego zwiększając tym samym impedancje w
torze prądowym. Są też obiekty w których zainstalowane są przekładniki przepustowe rys.4. Gdy przekładniki są tylko
w dwóch fazach, wtedy prąd w obwodzie wymusić można łącząc zaciski wyjściowe wymuszalnika tak jak pokazano
na rysunku 4a. 
Obwód prądu zamyka się wtedy przez badany przekładnik, szynę  prądową i przewody uziemiaczy. Gdy przekładniki
zainstalowane  są  w  trzech  fazach  impedancja  pętli  prądowej  rośnie  gdyż  obwód  prądu  zamyka  się  przez  dwa
przekładniki i uziemiacze rys.4b. 
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Rys.4 Układy wymuszania prądu w rozdzielni z przekładnikami przepustowymi
Patrząc na stosowane w rozdzielniach  przekroje torów prądowych odnosimy wrażenie że ich impedancja  jest

pomijalnie  mała.  W praktyce  okazuje  się  że  na  impedancję  obwodu  wymuszania  znacznie  większy   wpływ niż
rezystancja ma jego reaktancja.  W literaturze technicznej  znaleźć  można wzory  na impedancję  dwóch równolegle
ułożonych przewodów, ale aby rozważania niniejsze miały bardziej praktyczny  wymiar autor wykonał doświadczenie
pokazane na rys.5. Przewód o łącznej długości 7 metrów i przekroju 120 mm2  ukształtowano w pętlę i dołączono do
wyjścia wymuszalnika.

W pierwszym przypadku odległość między ramionami pętli (rys.5a) była zmieniana od 10 cm
do 100 cm, zaś w drugim przypadku ramiona pętli ułożono ściśle obok siebie rys 5.b (przyjęto że odległość ramion jest
0).  Na  podstawie  danych  katalogowych  rezystancję  przewodu  określono  na  1,166  mΩ.  Następnie  w przewodzie
wymuszono  prąd  o  wartości  1000A/50Hz  dokonując  jednocześnie  pomiaru  napięcia  na  zaciskach  wymuszalnika.
Wyniki przedstawiono w tabeli 3. 

Tabela 3. I Impedancja przewodu w funkcji odległości ramion.
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Rys.5. Wpływ ułożenia przewodu wiodącego prąd o częstotliwości 50Hz na jego impedancję



Jak  widać  wraz  ze  wzrostem  odległości  między  ramionami  pętli  prądowej  rośnie  jej  reaktancja  ,  a  tym samym
impedancja z 1,3 mΩ przy  ścisłym ułożeniu ramion,  do prawie 2,5 mΩ  dla odległości  ramion równej 1m. Moc
potrzebna do wymuszenia prądu wzrasta liniowo ze wzrostem impedancji, w tym przypadku z 1,3 kVA do prawie 2,5
kVA. Porównując rysunki 4 i 5 zauważamy że przypadek rozważnej pętli prądowej geometrycznie zbliżony jest do
przypadku wymuszania prądów w rozdzielni z przekładnikami przepustowymi.

Na rysunku 6a pokazano omawiane wyżej  obwody w postaci  schematu ideowego,  a na rys.6b.  pokazano
schemat uwzględniający schemat zastępczy przekładnika prądowego wraz
z impedancjami obwodu wtórnego przeliczonymi na stronę pierwotną przekładnika [1].
Schemat  z  rysunku  6b.  ostatecznie  możemy  przekształcić  do  najprostszej  postaci  pokazanej  już  na  rysunku  2.
Powtórzmy jeszcze raz: na rysunku tym Zobc. Wymuszalnika to zastępcza  impedancja obciążenia w skład której wchodzą:

1.  impedancje przewodów prądowych  łączących wymuszalnik z szynami rozdzielni 
2. rezystancja uzwojenia pierwotnego przekładnika (R1),
3. reaktancja rozproszenia uzwojenia pierwotnego (Ls1), 

4. przetransformowana na stronę pierwotną rezystancja uzwojenia wtórnego przekładnika

 ( R2 w1
w2


2

), 

5. przetransformowana na stronę pierwotną reaktancja uzwojenia wtórnego przekładnika 

( Ls2 w1
w2


2

), 

6. przetransformowana na stronę pierwotną impedancja przewodów łączących przekładnik 

z zabezpieczeniem ( Zprzew w1
w2


2

), 

7. przetransformowana na stronę pierwotną impedancja zabezpieczenia 

( Zobc w1
w2


2

), 

Z wewn.  jest impedancją wewnętrzną wymuszalnika wynikającą z jego konstrukcji wraz
z impedancją wewnętrzną sieci zasilającej w tym impedancją kabla (przedłużacza) łączącego wymuszalnik z gniazdem
sieciowym. Stosunek liczby zwojów uzwojenia  pierwotnego  w1  do  liczby  zwojów uzwojenia  wtórnego  w2  jest
odwrotnością przekładni przekładnika wyrażoną zwykle w postaci np. 300/5.
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l.p

1 0 1300 1,3 0,57 1,166 1,3
2 10 1660 1,66 1,18 1,166 1,66
3 20 1940 1,94 1,55 1,166 1,94
4 30 2050 2,05 1,69 1,166 2,05
5 45 2200 2,2 1,87 1,166 2,2
6 100 2430 2,43 2,13 1,166 2,43

Prąd wymuszany 1000A

Odległość 
ramion 
[cm]

Napięcie 
[mV]

Impedancja[
mΩ]

Reaktancja[
mΩ]

Rezystancja[
mΩ]

Moc pozorna 
przy 1000A 

[kVA]



Rys.6 Schematy ideowe obwodów wymuszania

W tabeli  4  pokazano  jak  transformuje  się  na  stronę  pierwotną  przekładnika  przykładowa  impedancja  o
wartości 200mΩ  dla przekładników o nominalnym prądzie wtórnym 5A. 

       Tabela 4

Porównując  tabelę  3  i  4  możemy postawić tezę  że  aż  do  wartości  prądów nominalnych przekładników ok 60 A
dominująca będzie przetransformowana na stronę pierwotną impedancja strony wtórnej przekładnika, a nie impedancja
przewodów prądowych łączących wymuszalnik z badanym polem. Doświadczenie pokazuje również  że przekładniki o
mniejszym prądzie nominalnym mają większe własne impedancje wewnętrzne.
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 w1
w2


2

Impedancje obwodu wtórnego przekładnika,
 oraz  przewodów  i obciążenia

przetransformowane na stronę pierwotną

Zobc

w2
 w1 

2

R2R1Ls1

Punkty przyłączenia
wymuszalnika

w1- liczba zwojów uzwojenia pierwotnego przekładnika
w2- liczba zwojów uzwojenia wtórnego przekładnika

b
) Zprzew

2

 w1
w2

M
2

 w1
w2

M

2

 w1
w2


2

 w1
w2



2

 w1
w2


2

 w1
w2



l.p

1 200 15 22,22
2 200 30 5,56
3 200 60 1,39
4 200 100 0,5
5 200 300 0,06
6 200 600 0,01
7 200 1000 0,01

Impedancja 
obciążenia 

[mΩ]

Nominalny 
prąd 

pierwotny 
przekładnika[

A]

Przetransform
owana na 

stronę 
pierwotną 

impedancja 
obciążenia 

[mΩ]



Wnioski:
1. Wymuszanie dużych prądów opisane jest prawem Ohma

2. Moc wymuszalnika określona jest wzorem S=I 2
2 Zobc ; gdzie I2 pożądany prąd, sumaryczna

impedancja obciążenia
3. Dla danej  impedancji  obciążenia  zapotrzebowanie  na  moc rośnie  z  kwadratem wymuszanego

prądu
4. Przy zasilaniu wymuszalnika z sieci 230V prąd pobierany z sieci  ogranicza dostępną moc do

5750VA  (25A),  przy   tej  mocy  prąd  1000A  wymusić  możemy  dla  impedancji  obciążenia
mniejszych od 6 mΩ.

5. Przy  wymuszaniu  dużych  prądów  należy  minimalizować  impedancję  pętli  prądowej  przez
staranne  oczyszczenie  miejsc  przyłączenia  wymuszalnika,  ścisłe  układanie  przewodów
prądowych,  stosowanie  dodatkowych  mostków  niezależnie  od  uziemiaczy  w  przypadku
wymuszania w obwodach z przekładnikami przepustowymi

6. Wymuszanie prądu 1000A dla impedancji obciążenia większej niż 6 mΩ wymaga zastosowania
wymuszalnika o odpowiedniej mocy zasilanego napięciem 400V

7. Wymuszalnik posiadający wiele odczepów na uzwojeniu wtórnym pozwala w pełni wykorzystać
dostępną moc w szerokim zakresie obciążeń.

8. Przy  planowaniu  zakupu  wymuszalnika  prądu  do  badania  „strony  pierwotnej”  należy
pomierzyć impedancję poszczególnych pól pomiędzy punktami do których dogodnie można
dołączyć przewody wymuszalnika w obsługiwanych rozdzielniach, następnie uwzględniając
prądy jakie chcemy wymusić w danym polu określić potrzebną moc wymuszalnika.
Z doświadczenia wynika że pomiar impedancji metodą techniczną prądem o wartości ok 100A
jest wystarczająco dokładny.

GLIWICE październik 2004 r.
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