ZASTOSOWANIE
Stacionamy ,'vskazniknapiQciaprzeznaczonyjestdo stalej i bezprecznelkontrol obecnoici
napiqcia na szynachpradowych w rozdzielnicachSredniegonapiQcia.Stosowanyjest r6wniez w
aparaturzewnQtrzowej(redniego napiqcia np. rozlqcznikachi odlacznikach.
BUDOWA
Sracjonamywska2nik napiqcia sklada siQz 3 izolator6w wsporczych sygnalizacyjnychz
wbudowanym dzielnikiem napiQcia.Izolatory te, dziqki swoim pararnetromtechnicznym,stanowiq
element konstrukcyjny rozdzielnicy lub aparaturySredniegonapiqcia.Wbudowany uklad
warystorowo-rezystorowylub warystorowo-kondensatorowypozwala na przeprowadzeniepr6by
napiaciemprzemiennym wytrzymywanym na sucho (50H2, 60s) bez koniecznoSciodlqczania
sygnalizatora.
Elcmentemiinformuj4cymi o pojawieniu siq napiqcia na torach prqdowych sa sygnalizatorSwietlny
lub voltonierz montowany na zewnAtrzrozdziclnicy.
UWACAI
Na specjalnezyczenie wykonujemy izolatory o podwyzszonejizolacji eleklrycznej (np. uklad
sygnalizacyjny 6 kV z izolacja I0.5 kV), wg. zyczeri klienta.
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IZOLATOROW

Izolatory sygnalizacyjnewykonale s4 na bazic standardouychizolator6w
wsporczych oferowanych przez PH. "METALIMEX".
Wyroznikiem typu izolatora wsporczegosygnalizacyjnegoj est oslalni czlonjego
symbolu tzn:
-SR -izolator sygralizacyjny z rezystorowlm dzielnikiem napiQcia,
SC izolator sygnalizacyjnyz kondensatorowymdzielnikiem napiEcia.
(np- MCL-I-12-08-SC lzolator wsporczy sygralizacyjny na napiqcie 12kV z
kondensalorowymdzielnikiem napiacia).
Na specjalne2yczenieklienta istnieje nozlirvosa zastosowaniawtop
montaiowych o innej konstrukcji i wymiarach.
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Dane techniczne izolator6w
z
wsporczych sygnalizacyjnych
i kondensatorowym
r€zystorowym
dzielnikiern napi€cia
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Sygnalizator Swietlny
MCL-WS-01

SygDalizatorSwietlnyq?u MCL-WS-0l skladasiQz pan€laczolowegoi
obudowymetalowej,Na paneluczolowymumieszczonesqlampki neonowe
sygnalizacyjnei gniazdakontrolneoraz SrubymocujqceM4. Na obudowiew tyln€j
jest kostkaprzyl4czeniowai Srubauziemniajaca
czQscisygDalizatoraumieszczona
M4.
Sygnalizatordo izolator6wwsporczychsygnalizacyjnychnalezypol4czyd
min. 0,5 mm2 o wltrzymalosci el€ktf,ycznejizolacji 750 V l4czqcodpowiedniefazy
z odpowiealnimizaciskamikostki przyl4czeniowej.Pnew6d uziemiajqcynalezy
podlaczyi do SrubyM4 w tyhej czQsciobudowy.
Gwarancj4be4'ieczneji prawidlowej pracy sygnalizatonjest pewnoii
polqczeileiektrycznycha zwlaszczajako66podleczeniaprzewoduuziemiajqcego.

Woltomierzcvfrowv MCL-WS-02
ProponujemyPaistwlr cyfrowy woltomierz opartyna monolitycmym scalonym,12bitowym przetwomikuanalogowo-cyfiowym.Ufi 4dzeniew por6wnaniuz miemikiem WS-oI
pokazujenapieci€na szynienaj edn),rnz trzechizolatordw sygnalizacyjDych
z dokladnosci4do I 0v
Odczyt wlail(u odb^ra siq na 4-cyftowym polu ?-segmento$rych
wySwiedaczyLED, co zapermia
bardzodobrewarunki odczytr, zt tlaszczapny slab)'rnoswietleniulub przy obserwacjipod duuym
kontem.Do pozostalychzaletnalgzyzaliczyaniewielkie w]'rniary orazmoiliwosi zasilania
pojed),iczymnapiqciem
niestabilizowanym
l0-12V. ZasilaczprzEznaczony
do wsp6lFacyz
kompletem3 wskaznik6wna fazachLl, L2 i L3 majduje siQw zestawie.
Obudowawoltomierza wykonanajestz tworzywaszhrcznego,
Otw6r montazowypodwskazik w).nosi66x48,5mm.

WskaZniksygnalizacyjnyMCL-WS-O3
Zastosowtni€:
Wskamik sygnalizacyjnyprzeznaczonyjestdo staleji bezpiecznejsygnalizacji obecnoscinapiQciana sz]'nach
prqdowychw rczdzielnicachSredniegonapiQcia.SygnalizacjaobecnoscinapiQciapomagazapobiecomylkowemu
uziernieniuszynpod napieci€m-wskainik przystosowanyjest do wsp6lpracyz izolatommipomiarcwymi
przedstawionona rysunku.
w)?osazontmi w dziehiki pojemno6ciowelub rezystancyjne.Pftykladowe zastosowanie

szy^y

Opis:
Wskaznikw spos6bci4gly sygnalizujeobecno6ipr4duw obwodachtrzechwejSi, do kt6rych
podlqczasiaul,jscia z izolator6wpomiarowych.Zaciski obwod6wwejsciowychs4
lzototory
umieszczonena Scianc€rylnej. Na plycie czotowejznajduj4siQgniazdabananowepol4czone
{sPorcze
syghollzocyJnebezposrednioz zaciskamiwej6ciowymina Sciancetylnej. Obok gniazdznajdujesie
sygnalizatorywskazujaceobecnosdprqduw obwodachwej56.
Czulosi wskainika zostalatak dobranaabyjednoznaczie wskaz]'walobecrcSdpr4duw
zakesie 30 do 150pA.na indywiduahe zam6wieniewykonujemywskazniki o dowolnej
czulosciz zakesu 5!rA do lrnA.

Vsko.Znik
Sygnotizocyjny

vs-03

Wymiary i mocowanie:
wlariary calkowitebezzacisk6wbocmych:
72x72x94rnm,Ol' 6r montazowyw plycie: 68 x 68 mm.
przetamila umo2h*iaumieszczenie
go *
Mocowanie
plycie z kt6rcj wystajena zewnQtrzl1 mm, maks)'rnalrra
gubosd pbty 7 mm.
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