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1. ZASTOSOWANIE.

2. ZALETY.

3. OZNACZENIE NAPÊDU ORAZ SPOSOBY FORMU£OWANIA ZAMÓWIEÑ.

rêczny obrotowy
Napêd typu NR-5 dedykowany jest dla jednobiegunowych uziemników punktu zerowego transformatora,

np. UNI-72,5.

Napêd NR-5 mo¿e wspó³pracowaæ z od³¹cznikami i uziemnikami napowietrznej sieci rozdzielczej o obrotowym
ruchu wa³u napêdowego.

Zastosowanie napêdu pozwala na lokalne rêczne sterowanie ³¹cznikiem zainstalowanym na konstrukcji.
Przewidziany jest do wspó³pracy z ka¿dym ³¹cznikiem uruchamianym za poœrednictwem wa³u o k¹cie obrotu do 192 stopni.

•
•
•
•
•
•
•
•

skrócony czas trwania wy³¹czeñ awaryjnych;

praktycznie nie wymagaj¹ konserwacji;
blokada elektromagnetyczna zapewniaj¹ca w³aœciw¹ kolejnoœæ ³¹czeñ;
³¹cznik pomocniczy do obwodów sterowniczych i sygnalizacyjnych;
mo¿liwoœæ zamontowania dodatkowego przegubu kardana umo¿liwiaj¹cego pracê napêdu pod k¹tem w stosunku do ³¹cznika;
dostosowanie do potrzeb Polskiej Energetyki;
obudowa wykonana z aluminium pokryta farb¹ proszkow¹, elementy stalowe cynkowane ogniowo.

niezawodnoœæ dzia³ania (2000 cykli ³¹czeniowych);

W celu dobrania niezbêdnych elementów adaptacyjnych nale¿y
podaæ typ aparatu WN, z którym napêd ma wspó³pracowaæ.

Przy formu³owaniu zamówienia nale¿y równie¿ podaæ liczbê
styków ³¹cznika pomocniczego - maksymalnie 9NO+9NZ

Napêd rêczny obrotowy NR-5

Przyk³ad zamówienia:
1. Napêd rêczny obrotowy typu NR-5/220 VDC z blokad¹ elektromagnetyczn¹ 220 VDC oraz ³¹cznikiem pomocniczym 4NO +

4NZ

2. Napêd rêczny obrotowy typu NR-5/230 VAC bez blokady elektromagnetycznej oraz ³¹cznikiem pomocniczym 6NO + 6NZ

4. BUDOWA NAPÊDU I ZASADA DZIA£ANIA.

NR-5 / 220 VDC
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Typ napêdu Napiêcie znamionowe blokady i grza³ki
- 220 VDC

230 VAC
- 110 VDC
-

W sk³ad napêdu rêcznego wchodz¹:
•

•listwa zaciskowa do pod³¹czenia obwodów

sterowniczych i sygnalizacyjnych;

•blokada elektromagnetyczna lub blokada

mechaniczna;

• ³¹cznik pomocniczy.

mechanizm napêdowy;

[1] Wa³ napêdowy z dŸwigni¹ dzia³ania rêcznego

[3]  Mechanizm napêdowy

[4]  Grza³ka

[5]  Listwa zaciskowa

[2]  Obudowa

[6]  Przycisk zwalniania elektromagnesu blokuj¹cego

(wyposa¿enie standardowe)

[7]  £¹cznik pomocniczy

[8]  DŸwignia zwalniaj¹ca blokadê mechaniczn¹

(opcja - zamiast elektromagnesu blokuj¹cego)

Zasada dzia³ania:
Manewrowanie napêdem realizowane

jest za pomoc¹ dŸwigni, która jest blokowana w

krañcowych po³o¿eniach i zabezpieczana

k³ódk¹.

W ca³ej fazie dzia³ania napêdu

nastêpuje przekazanie ruchu wa³u na ³¹cznik

pomocniczy powoduj¹c otwarcie jego styków

normalnie zwartych a nastêpnie w chwili

uzyskania przez wa³ g³ówny po³o¿enia

krañcowego nastêpuje zamkniêcie styków

normalnie otwartych.
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5. DANE TECHNICZNE

6. SZKIC WYMIAROWY.

Parametr Wartoœæ

1. Moment znamionowy : 300 Nm

- blokada elektromagnetyczna
220 VDC
230 VAC
110 VDC

- grzejnik 230 VAC
220 VDC

3. Moc znamionowa:
- 220 W / 700 W
- cewka elektromagnesu - praca DC / AC 1,5 W / 1,5 W
- grzejnik 25 W

5. Znamionowa zdolnoœæ ³¹czeniowa ³¹cznika pom. AC-15; 230 V; 2,5 A
DC-13; 220 V; 0,25 A

8. Masa napêdu rêcznego ok. 18 kg

9. Znamionowa trwa³oœæ mechaniczna 2000 cykli

2. Napiêcie znamionowe :

cewka elektromagnesu - rozruch DC / AC

4. K¹t obrotu wa³u g³ównego 192

6. Maksymalny przekrój przewodów do przy³¹czenia 4 mm

7. Stopieñ ochrony obudowy IP 54

o
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Zasiêg dzia³ania
dŸwigni napêdu.

Pole zakreœlane przez ramiê nale¿y
uwzglêdniæ w projekcie.



Zak³ad Wytwórczy Aparatów Elektrycznych Sp. z o.o.
ul. Gdañska 60; 84-300 Lêbork
Tel.: (059) 86-336-15; Fax: (059) 86-333-86
e-mail: zwae@zwae.com.pl
www.zwae.com.pl

7. SCHEMAT ELEKTRYCZNY NAPÊDU Z £¥CZNIKIEM 4NO +4NZ I BLOKAD¥ ELEKTROMAGNETYCZN¥

Uwaga:
Istnieje mo¿liwoœæ dostosowania uk³adu elektrycznego do indywidualnych potrzeb Klienta.

siê mo¿liwoœæ do wprowadzania zmian wynikaj¹cych z postêpu technicznego.Zastrzega


