
ZASTOSOWANIE

Stacionamy ,'vskaznik napiQcia przeznaczonyjest do stalej i bezprecznel kontrol obecnoici
napiqcia na szynach pradowych w rozdzielnicach Sredniego napiQcia. Stosowanyjest r6wniez w
aparaturze wnQtrzowej (redniego napiqcia np. rozlqcznikach i odlacznikach.

BUDOWA
Sracjonamy wska2nik napiqcia sklada siQ z 3 izolator6w wsporczych sygnalizacyjnych z

wbudowanym dzielnikiem napiQcia. Izolatory te, dziqki swoim pararnetrom technicznym, stanowiq
element konstrukcyjny rozdzielnicy lub aparatury Sredniego napiqcia. Wbudowany uklad
warystorowo-rezystorowy lub warystorowo-kondensatorowy pozwala na przeprowadzenie pr6by
napiaciem przemiennym wytrzymywanym na sucho (50H2, 60s) bez koniecznoSci odlqczania
sygnalizatora.
Elcmentemi informuj4cymi o pojawieniu siq napiqcia na torach prqdowych sa sygnalizator Swietlny
lub voltonierz montowany na zewnAtrz rozdziclnicy.
UWACAI
Na specjalne zyczenie wykonujemy izolatory o podwyzszonej izolacji eleklrycznej (np. uklad
sygnalizacyjny 6 kV z izolacja I0.5 kV), wg. zyczeri klienta.

OZNACZENIf, IZOLATOROW

Izolatory sygnalizacyjne wykonale s4 na bazic standardouych izolator6w
wsporczych oferowanych przez PH. "METALIMEX".
Wyroznikiem typu izolatora wsporczego sygnalizacyjnego j est oslalni czlonjego
symbolu tzn:
-SR -izolator sygralizacyjny z rezystorowlm dzielnikiem napiQcia,
SC izolator sygnalizacyjny z kondensatorowym dzielnikiem napiEcia.

(np- MCL-I-12-08-SC lzolator wsporczy sygralizacyjny na napiqcie 12kV z
kondensalorowym dzielnikiem napiacia).

Na specjalne 2yczenie klienta istnieje nozlirvosa zastosowania wtop
montaiowych o innej konstrukcji i wymiarach.

lzolo tor Wsporczy
s ygn ol izoc yjn y k om p I e t n y

z dzielnikiem napi€cio

Tulejko izolocyj.a

Sworzetl przylqczorty M4

Typ izolatora Wymiar lrnrrrl
II D 1 D2 d l d2 d3 L

MCL-r-7,2-O8-... 95 c40 c 5 5 M l o N4t2 M4 20
MCL-r-12-Oa-... 1 3 0 t r ) ) c7s Ml2 M l 6 M4
MCL-1-17,5-Oa-... t 75 c60 c 8 5 ML2 M 1 6 M4 1l-} 5

MCL-r-24-Oa-... 2 l o c60 c90 M72 M 1 6 M4
MCL-r-36-O8-... 300 c7s c 1 1 0 M 1 6 M20 M4
MCL-r-42-Oa-... 335 c75 c  1 1 0 M 1 6 M20 M4

Dane techniczne izolator6w
wsporczych sygnalizacyjnych z
r€zystorowym i kondensatorowym
dzielnikiern napi€cia
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Olt@orqie pod m@loz s)qlotimlorc

Sygnalizator Swietlny
MCL-WS-01

SygDalizator Swietlny q?u MCL-WS-0l sklada siQ z pan€la czolowego i
obudowy metalowej, Na panelu czolowym umieszczone sq lampki neonowe
sygnalizacyjne i gniazda kontrolne oraz Sruby mocujqce M4. Na obudowie w tyln€j
czQsci sygDalizatora umieszczona jest kostka przyl4czeniowa i Sruba uziemniajaca
M4.
Sygnalizator do izolator6w wsporczych sygnalizacyjnych nalezy pol4czyd

min. 0,5 mm2 o wltrzymalosci el€ktf,ycznej izolacji 750 V l4czqc odpowiednie fazy
z odpowiealnimi zaciskami kostki przyl4czeniowej. Pnew6d uziemiajqcy nalezy
podlaczyi do Sruby M4 w tyhej czQsci obudowy.

Gwarancj4 be4'iecznej i prawidlowej pracy sygnalizatonjest pewnoii
polqczeil eiektrycznych a zwlaszczajako66 podleczenia przewodu uziemiajqcego.

Woltomierz cvfrowv MCL-WS-02
Proponujemy Paistwlr cyfrowy woltomierz oparty na monolitycmym scalonym, 12-

bitowym przetwomiku analogowo-cyfiowym. Ufi 4dzenie w por6wnaniu z miemikiem WS-o I
pokazuje napieci€ na szynie na j edn),rn z trzech izolatordw sygnalizacyjDych z dokladnosci4 do I 0v
Odczyt wlail(u odb^ra siq na 4-cyftowym polu ?-segmento$rych wySwiedaczy LED, co zapermia
bardzo dobre warunki odczytr, zt tlaszcza pny slab)'rn oswietleniu lub przy obserwacji pod duuym
kontem. Do pozostalych zalet nalgzy zaliczya niewielkie w]'rniary oraz moiliwosi zasilania
pojed),iczym napiqciem niestabilizowanym l0-12V. Zasilacz przEznaczony do wsp6lFacy z
kompletem 3 wskaznik6w na fazach Ll, L2 i L3 majduje siQ w zestawie.
Obudowa woltomierza wykonanajest z tworzywa szhrcznego,
Otw6r montazowy pod wskazik w).nosi 66x48,5 mm.

WskaZnik sygnalizacyjny MCL-WS-O3

Zastosowtni€:
Wskamik sygnalizacyjny przeznaczonyjest do stalej i bezpiecznej sygnalizacji obecnosci napiQcia na sz]'nach
prqdowych w rczdzielnicach Sredniego napiQcia. Sygnalizacja obecnosci napiQcia pomaga zapobiec omylkowemu
uziernieniu szyn pod napieci€m- wskainik przystosowany jest do wsp6lpracy z izolatommi pomiarcwymi
w)?osazontmi w dziehiki pojemno6ciowe lub rezystancyjne. Pftykladowe zastosowanie przedstawiono na rysunku.

szy^y

lzototory
{sPorcze
syghollzocyJne

Opis:
Wskaznik w spos6b ci4gly sygnalizuje obecno6i pr4du w obwodach trzech wejSi, do kt6rych
podlqcza sia ul,jscia z izolator6w pomiarowych. Zaciski obwod6w wejsciowych s4
umieszczone na Scianc€ rylnej. Na plycie czotowej znajduj4 siQ gniazda bananowe pol4czone
bezposrednio z zaciskami wej6ciowymi na Sciance tylnej. Obok gniazd znajduje sie
sygnalizatory wskazujace obecnosd prqdu w obwodach wej56.

Czulosi wskainika zostala tak dobrana aby jednoznaczie wskaz]'wal obecrcSd pr4du w
zakesie 30 do 150pA. na indywiduahe zam6wienie wykonujemy wskazniki o dowolnej
czulosci z zakesu 5!rA do lrnA.

Vsko.Znik
Sygnot izocy jny
vs-03

Wymiary i mocowanie:
wlariary calkowite bez zacisk6w bocmych:
72x72x94rnm, Ol' 6r montazowy w plycie: 68 x 68 mm.
Mocowanie przetamila umo2h*ia umieszczenie go *
plycie z kt6rcj wystaje na zewnQtrz l1 mm, maks)'rnalrra
gubosd pbty 7 mm.
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