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Instrukcja obsługi zawiera informacje niezbędne do zainstalowania, uruchomienia oraz obsługi 

wyłączników próżniowych SN produkcji TAVRIDA ELECTRIC.  
W celu prawidłowej eksploatacji aparatów absolutnie niezbędnym jest uważne zapoznanie się 

z instrukcją przed przystąpieniem do eksploatacji wyłączników oraz stosowanie się do zaleceń 
instrukcji i właściwych przepisów w trakcie eksploatacji. 

 

 
 

NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO 
 
 

 
Należy sprawdzić, czy miejsce zainstalowania aparatury łączeniowej jest odpowiednie (odległości, przegrody 

izolacyjne, otoczenie). 

 
Należy sprawdzić, czy wyłącznik instaluje, uruchamia i obsługuje wykwalifikowany personel (specjaliści elek-

trycy). 
 

Należy sprawdzić, czy podczas instalacji, uruchomienia oraz eksploatacji są przestrzegane odpowiednie nor-

my oraz przepisy bezpieczeństwa. 
 

Należy zwrócić uwagę na fakt, że podczas pracy wyłączników próżniowych niektóre elementy znajdują się 
pod niebezpiecznym napięciem oraz, że elementy mechaniczne, współpracujące z wyłącznikiem, stanowią 

również zagrożenie dla człowieka.  
 

Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń może prowadzić do śmierci lub kalectwa obsługi oraz uszkodzenia urzą-

dzeń. 
 

Należy zwrócić uwagę na obciążenie robocze wyłączników, aby było zgodne z danymi technicznymi. 
 

Należy sprawdzić, czy niniejsza instrukcja jest dostępna dla wszystkich osób zatrudnionych przy instalowa-

niu, uruchamianiu i obsłudze wyłączników. 
 

 

 

Urządzenie niskonapięciowe, w tym przypadku zespoły sterownicze CM/TEL wszystkich typów, 

spełniają wymagania dyrektywy EMC 89/336/EWG oraz dyrektywy 73/23/EWG. 
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CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 
 
 Zespół łączeniowy ISM/TEL w wykonaniu 

Shell oraz zespół sterowniczy CM/TEL produ-
kowane przez Grupę Przemysłową Tavrida 
Electric, umieszczone na zespole jezdnym 
DPC-4 i razem zamontowane, tworzą wyłącz-
nik próżniowy wysuwny o symbolu TM2C. 
Cechą szczególną i wyróżniającą wyłączniki 
TAVRIDA ELECTRIC jest napęd elektroma-
gnesowy zastosowany w zespole łączenio-
wym. Wyłącznik TM2C jest dedykowany do 
rozdzielnic wnętrzowych dwuczłonowych 
z izolacją powietrzną o napięciu znamiono-
wym 12kV i 17,5kV. Zdolność łączeniowa ze-
społów ISM/TEL, określona szczegółowo 
w danych technicznych poszczególnych apa-
ratów, pozwala w skrajnym przypadku, 
w normalnych warunkach pracy na wyłącza-
nie prądów roboczych do 2000A oraz w wa-
runkach zwarciowych do 31,5kA.  

 Wyłącznik charakteryzuje: 
 
 Wysoka trwałość mechaniczna i łączeniowa; 
 Szczególne predyspozycje do stosowania 

w układach samoczynnego ponownego załą-
czania; 

 Możliwość zaadoptowania do dowolnego typu 
rozdzielnicy; 

 Szeroki zakres dopuszczalnych napięć po-
mocniczych; 

 Możliwość zaadaptowania do dowolnego sys-
temu zabezpieczeń; 

 Energooszczędność; 
 Bezobsługowa praca w całym okresie użytko-

wania. 
 
Wygląd zewnętrzny wyłącznika wysuwnego 
TM2C-12 (17,5) -20/1250 przedstawia rys. 1.1.  
 
Wygląd zewnętrzny wyłącznika wysuwnego 
TM2C-12 (17,5) -31,5 (25)/2000 przedstawia 
rys. 1.2. 
 

 
 
 

 Rys. 1.1  
 
 
 
 

  Rys. 1.2  
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IDENTYFIKACJA WYŁĄCZNIKA 

 
 

    TM2C  –  X  – X/X – X X – X 
 

Rozstaw między biegunami zespołu łączeniowego ISM/TEL: 
111 – 150 mm 
113 – 200 mm 
114 – 210 mm 
115 – 250 mm 
116 – 275 mm 

 
 
Rodzaj i wartość napięcie pomocniczego: 
1  - 100V AC 
2  - 110V DC 
3  - 230V AC 
4  - 220V DC 
5  - 24V DC 
 
 
Zespół sterowniczy CM/TEL: 
0  - bez zespołu sterowniczego CM/TEL 
1  - z zespołem sterowniczym CM/TEL-X/X-12-01A 

 
 
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy, kA /  Prąd znamionowy ciągły, А: 
20/630 
20/1250 
31.5/630 
31.5/1250 
31.5/2000 

 
 
Napięcie znamionowe zespołu łączeniowego ISM/TEL: 
12 –12 kV 
17.5 –17.5 kV 
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WERSJE WYŁĄCZNIKÓW TM2C 

 
Poszczególne wersje wyłączników wysuwnych 
TM2C różnią się prądem znamionowym ciągłym, 
prądem znamionowym wyłączalnym zwarciowym, 
odległością między biegunami oraz napięciem 
znamionowym pomocniczym. 
Pełny asortyment wyłączników przedstawia  
Tabela 1. 

W wyłącznikach produkowanych w wersji rozsze-
rzonej jest dodatkowo montowany elektromagnes 
blokujący Y1. Wykonaniem specjalnym jest rów-
nież wyłącznik z mechanizm blokująco-
wyłączający umieszczony na belce przedniej ze-
społu jezdnego - trawersie (patrz  pkt. „Opcjonal-
ne rozwiązania mechanizmów blokad” str.15). 
 

 
 
Tabela 1. 

Typ wyłącznika TM2C 
Napięcie znamionowe 12 kV 

Gabaryty  Typ wyłącznika TM2C 
Napięcie znamionowe 17.5 kV 

Gabaryty 

TM2C-12-20/630-1X-111 Rys. 6  TM2C-17.5-20/630-1X-111 Rys. 6 

TM2C-12-20/630-1X-114 Rys. 7  TM2C-17.5-20/630-1X-114 Rys. 7 

TM2C-12-20/630-1X-116 Rys. 8  TM2C-17.5-20/630-1X-116 Rys. 8 

     

TM2C-12-20/1250-1X-111 Rys. 6  TM2C-17.5-20/1250-1X-111 Rys. 6 

TM2C-12-20/1250-1X-114 Rys. 7  TM2C-17.5-20/1250-1X-114 Rys. 7 

TM2C-12-20/1250-1X-116 Rys. 8  TM2C-17.5-20/1250-1X-116 Rys. 8 

     

TM2C-12-25/630-1X-111 Rys. 6  TM2C-17.5-25/630-1X-111 Rys. 6 

TM2C-12-25/630-1X-114 Rys. 7  TM2C-17.5-25/630-1X-114 Rys. 7 

TM2C-12-25/630-1X-116 Rys. 8  TM2C-17.5-25/630-1X-116 Rys. 8 

     

TM2C-12-25/1250-1X-111 Rys. 6  TM2C-17.5-25/1250-1X-111 Rys. 6 

TM2C-12-25/1250-1X-114 Rys. 7  TM2C-17.5-25/1250-1X-114 Rys. 7 

TM2C-12-25/1250-1X-116 Rys. 8  TM2C-17.5-25/1250-1X-116 Rys. 8 

     

TM2C-12-25/2000-1X-111 Rys. 6  TM2C-17.5-25/2000-1X-114 Rys. 7 

TM2C-12-25/2000-1X-114 Rys. 7  TM2C-17.5-25/2000-1X-116 Rys. 8 

TM2C-12-25/2000-1X-116 Rys. 8    

     
TM2C-12-31.5/630-1X-111 Rys. 6    
TM2C-12-31.5/630-1X-114 Rys. 7    
TM2C-12-31.5/630-1X-116 Rys. 8    
       
TM2C-12-31.5/1250-1X-111 Rys. 6    
TM2C-12-31.5/1250-1X-114 Rys. 7    
TM2C-12-31.5/1250-1X-116 Rys. 8    

     
TM2C-12-31.5/2000-1X-114 Rys. 7    
TM2C-12-31.5/2000-1X-116 Rys. 8    

   
   Objaśnienie: 
   Symbol X w kodzie wyłączników wysuwnych TM2C określa wartość i rodzaj napięcia pomocniczego 
   (patrz pkt. „IDENTYFIKACA WYŁĄCZNIKA str.5)  
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KONSTRUKCJA 

Ogólny opis konstrukcji 

 
 Konstrukcja wyłącznika wysuwnego 

TM2C została przedstawiona na rys.2. 
 
Elementami wyłącznika są: 

 
 Zespół łączeniowy ISM/TEL w wykonaniu 

Shell (1); 
 
 Zespół jezdny DPC-4 (2) z mechanizmem 

ryglującym belkę przednią (2.1), napędem 
ręcznym śrubowym (2.2), mechanizmem ry-
glującym zespół jezdny (2.3), płytą uziemiają-
cą (2.4), stykami pomocniczymi SQ1, SQ2 
(2.5), przewodami i wtyczkami XS2, XS3, 
XP2, XP3 (2.6); 

 
 Obudowa metalowa (3); 

 Wskaźnik położenia styków głównych (4); 
 
 Mechanizm ręcznego wyłączania i blokowania 

wyłącznika (5); 
 
 Izolowane ramiona złącz (6) ze złączami tuli-

panowymi (7); 
 
 Obudowa (8) zespołu sterowniczego CM/TEL 

(8.1) ze wskaźnikami zespołu sterowniczego 
(8.1.1), przyciskiem lokalnego załączania 
(8.2), przyciskiem lokalnego elektrycznego 
wyłączania (8.3), licznikiem operacji załącza-
nia (8.4), przewodami obwodów pomocni-
czych (8.6), wtyczką złącza wielostykowego 
(8.8). 

 
 
 
 

 

 
 

Rys. 2 
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 Zespół ISM/TEL w wykonaniu Shell stanowi 

nową generację zespołów łączeniowych pro-
dukowanych przez firmę Tavrida Electric.  
 
Elementami charakterystycznymi zespołu są: 

 
 Komora próżniowa VI-4; 
 
 Osłony elektroizolacyjne z tworzywa SMC; 
 
 Nowy generacja napędu elektromagnesowe-

go; 
 
 Posrebrzane zaciski główne wykonane ze 

stopu aluminiowego; 
 
 Nowy typ izolatora prowadzącego; 
 
 Złącze elastyczne spiralno-walcowe. 
 
 Zespół jezdny DPC-4-XXX posiada napęd 

śrubowy, dzięki czemu możliwe jest wsuwanie 
do pola lub wysuwanie z pola zespołu 
ISM/TEL. 

 
 Obudowa umożliwia pewne połączenie zespo-

łu ISM/TEL z zespołem jezdnym, zapewnia 
odpowiednią sztywność konstrukcji oraz nie-
zawodne działanie wyłącznika. 

 
 
 Wskaźnik położenia zestyków głównych wy-

łącznika jest mechanicznie połączony z wałem 
synchronizującym zespołu ISM/TEL. Rozwią-
zanie gwarantuje jednoznaczne odwzorowa-
nie  stanu aparatu. 

 
 Mechanizm ręcznego wyłączania i blokowania 

wyłącznika pozwala w każdym momencie na 
mechaniczne wyłączenie i zablokowanie wy-
łącznika w położeniu „OTWARTY  
I ZABLOKOWANY”. 

 

 System blokady zapobiega nieprawidłowej 
obsłudze oraz gwarantuje operatorowi mak-
symalne bezpieczeństwo. 

 
 W położeniu PRACA izolowane ramiona złącz 

ze sprężystymi złączami tulipanowymi zapew-
niają pewne połączenie elektryczne wyłączni-
ka z obwodami pierwotnymi rozdzielnicy. 

 
 Wewnątrz obudowy zespołu sterowniczego  

umieszczone są: zespół sterowniczy  CM/TEL, 
listwa zaciskowa, przewody oraz elementy 
wyposażenia dodatkowego obwodów stero-
wania. Zespół sterowniczy jest połączony 
z elementami zdalnego sterowania i aparaturą 
zabezpieczeniową  rozdzielnicy za pomocą 
wielożyłowego kabla zakończonego złączem 
wielostykowym. 

 
 Zespół jezdny (2) jest poprawnie umieszczony 

w rozdzielnicy jeżeli po wsunięciu do pola 
w położeniu PRÓBA rygle trawersu zazębią się 
z rozdzielnicą . Równocześnie poprzez płytę 
uziemiającą (2.4), przytwierdzoną do dna ze-
społu jezdnego, następuje jego uziemienie. 

 
 Na płycie czołowej wyłącznika są dostępne 

wskaźniki zespołu sterowniczego (8.1.1), 
przyciski lokalnego załączania (8.2)  
i wyłączania (8.3), licznik operacji załączania 
(8.4), gałka mechanizmu ręcznego wyłączania 
i blokowania wyłącznika (5) oraz wskaźnik po-
łożenia styków głównych (4). 
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Blokady 

 
Zespół blokad wyłącznika wysuwnego zapobiega 
nieprawidłowej obsłudze urządzenia 
i zagrożeniom występującym w takich warunkach.  
 
Podstawowy zestaw blokad wyłącznika TM2C: 
 
 Wyłącznik może być przestawiony z położenia 

PRÓBA do położenia PRACA (i odwrotnie) tylko, 
gdy jest OTWARTY i ZABLOKOWANY a uziemnik 
otwarty (oznacza to, że wcześniej należy wy-
łącznik otworzyć). 

 
 Wyłącznik może zostać odblokowany a na-

stępnie  zamknięty tylko, gdy wyłącznik znaj-
duje się dokładnie w położeniu PRÓBA lub 
PRACA (efekt działania blokady mechanicznej). 

 
 Wyłącznik nie może być obsługiwany gdy jest 

w położeniu pośrednim (działa blokada elek-
tryczna i mechaniczna). 
Jest to zapewnione przez zestyki NO 
(Q1.S14) mechanizmu blokady zespołu jezd-
nego, połączone szeregowo z cewką napędu 
Q1.YA1 – YA3. 

 
 Wyłącznika nie można zamknąć gdy został 

zewnętrznie elektrycznie zablokowany. Za-
pewnia to przekaźnik KV1. Gdy cewka KV1 
nie jest pod napięciem, to styk KV1 jest otwar-
ty i polecenie „Zamknij” jest przez zespół 
CM/TEL ignorowane. 

 
 Wyłącznik można otworzyć ręcznie tylko w 

położeniu PRACA lub PRÓBA. Wyłącznika nie 
można zamknąć ręcznie. 

 
 Podłączenie i odłączenie wtyczki przewodów 

sterowniczych możliwe jest tylko w położeniu 
PRÓBA. 

 
 Uziemnik może zostać zamknięty tylko w sy-

tuacji gdy wyłącznik wysuwny znajduje się 
w położeniu PRÓBA lub w położeniu pośrednim 
(efekt działania blokady mechanicznej). 

 Wyłącznik wysuwny nie może zostać przesta-
wiony z położenia PRÓBA do położenia PRACA, 
jeśli uziemnik jest zamknięty (działa blokada 
mechaniczna). 

 
 Konstrukcja mechanizmu blokady wyłącznika 

TM2C uwzględnia dwa czynniki, a mianowicie 
stan wyłącznika (zamknięty, otwarty) oraz po-
łożenie zespołu jezdnego (położenie: PRÓBA, 
PRACA, pośrednie). Mechanizm blokady 
przedstawiony jest na rys. 3.1 i 3.2. Składa się 
z łącznika wałka wyłączającego (5.1) zamo-
cowanego na wałku blokady zespołu 
ISM/TEL, płaskiego cięgna (5.2) łączącego 
krzywkę łącznika (5.1) z krzywką zespołu wy-
łączająco-blokującego (5.3). Krzywka (5.3) 
umieszczona jest na wale (5.5) zamontowa-
nym na wsporniku zespołu wyłączająco-
blokującego (5.4). Na końcu wału (5.5) znaj-
duje się pokrętło zespołu wyłączająco-
blokującego (5.6). Tuleja (5.8) jest elementem 
mechanizmu blokującego przemieszczanie się 
zespołu jezdnego (2.3.1). 

 
 Zasadniczo istnieją dwa stany (położenia) 

układu blokady: wyłącznik ZABLOKOWANY 
i wyłącznik ODBLOKOWANY 

 
 
 Gdy mechanizm blokady znajduje się w stanie 

wyłącznik ZABLOKOWANY (rys. 3.1) pokrętło 
(5.6) jest w pozycji ZABLOKOWANY, krzywka 
(5.3) nie blokuje ruchu tulei (5.8) do góry. W 
tym położeniu nie można wyłącznika zamknąć 
(blokada elektromechaniczna), można nato-
miast go swobodnie przemieszczać  wewnątrz 
pola rozdzielnicy. 

 
 Gdy mechanizm blokady znajduje się w stanie 

wyłącznik ODBLOKOWANY (rys. 3.2) pokrętło 
(5.6) jest w pozycji ODBLOKOWANY, krzywka 
(5.3) blokuje ruch tulei (5.8) do góry. W tym 
położeniu wyłącznik może być otwierany  
i zamykany. Nie można go natomiast prze-
mieszczać wewnątrz pola rozdzielnicy. 

 



10  Instrukcja obsługi TM2C                       0804 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 3.1 Rys. 3.2 
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Gdy wyłącznik jest umieszczony w polu rozdzielnicy, można wyróżnić trzy jego położenia:  

 
Położenie A (Rys. 3.3) 
 
 Wyłącznik wysuwny znajduje się w położeniu PRÓBA; 
 
 Belka przednia zespołu jezdnego jest zaryglowana; 
 
 Wyłącznik jest otwarty. 
 
Pokrętło (5.6) znajduje się w położeniu ZABLOKOWANY, krzywka (5.3) nie blokuje ruchu tulei (5.8) do góry. 
Napęd śrubowy jest odblokowany. Możliwe jest przemieszczanie wyłącznika wewnątrz pola rozdzielnicy. 
Można przestawić mechanizm ryglujący belkę przednią zespołu  jezdnego. Można odblokować wyłącznik. 
 

 
Rys. 3.3 
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Położenie B (Rys. 3.4) 
 
 Wyłącznik wysuwny znajduje się w położeniu pośrednim; 
 
 Belka przednia zespołu jezdnego jest zaryglowana; 
 
 Wyłącznik jest otwarty. 
 
Pokrętło (5.6) znajduje się w położeniu ZABLOKOWANY, krzywka (5.3) nie blokuje ruchu tulei (5.8) do góry. 
Napęd śrubowy jest odblokowany. Możliwe jest przemieszczanie wyłącznika wewnątrz pola rozdzielnicy. Nie 
można przestawić mechanizmu ryglującego belkę przednią zespołu  jezdnego. Nie można odblokować wy-
łącznika. 
 

 
Rys. 3.4 
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Położenie C (Rys. 3.5) 

 
 Wyłącznik wysuwny znajduje się w położeniu PRACA; 
 
 Belka przednia zespołu jezdnego jest zaryglowana; 
 
 Wyłącznik jest zamknięty. 
 
Pokrętło (5.6) znajduje się w położeniu ODBLOKOWANY, krzywka (5.3) blokuje ruchu tulei (5.8) do góry. Napęd 
śrubowy jest zablokowany. Nie jest możliwe przemieszczanie wyłącznika wewnątrz pola rozdzielnicy. Nie 
można przestawić mechanizmu ryglującego belkę przednią zespołu  jezdnego. Można otworzyć 
i zablokować wyłącznik 
 
 

 
Rys. 3.5 
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Rys. 3.6 przedstawia płytę czołową wyłącznika wysuwnego typu TM2C. z elementami manipulacyjnymi  
i informacyjnymi. 
 
 Pokrętłem blokady (5.6) można operować ręcznie, gdy drzwi przedziału wyłącznikowego są otwarte, lub 

przy użyciu specjalnego narzędzia nakładanego na kwadratowy trzpień (5.6.1), gdy drzwi przedziału wy-
łącznikowego są zamknięte, ale mają odpowiedni otwór.  

 
 Strzałka koloru czerwonego (5.10) wskazuje kierunek obrotu pokrętła blokady (przeciwny do kierunku 

ruchu wskazówek zegara) w celu ręcznego otwarcia i zablokowania  wyłącznika. Strzałka koloru zielo-
nego wskazuje kierunek obrotu pokrętła blokady (zgodny z kierunkiem ruchu wskazówek zegara) w celu 
odblokowania wyłącznika. 

 
 

 
Rys. 3.6 
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Opcjonalne rozwiązania mechanizmów blokad (wersje rozszerzone) 
 
Poza podstawowym rozwiązaniem mechanizmu blokady wyłącznika wysuwnego typu TM2C dostępne są 
następujące jego rozszerzone wersje: 
 
 Mechanizm ręcznego wyłączania i blokowania do rozdzielnic, w których drzwi przedziału wyłącznikowe-

go są zamknięte (patrz rys. 3.7 i rys. 3.8). 
Mechanizm ten, w przeciwieństwie do wersji podstawowej, zawiera dodatkowy wspornik (5.7) umiesz-
czony na belce przedniej zespołu jezdnego. Podtrzymuje on pokrętło blokady (5.6) z sześciokątnym wa-
łem (5.5), który swobodnie przesuwa się przez sześciokątny otwór krzywki (5.3) zespołu wyłączająco-
blokującego, zapewniając mechaniczne połączenie ruchomych i nieruchomych części mechanizmu blo-
kady w trakcie przemieszczania wyłącznika. 

 
 Blokowanie wyłącznika wysuwnego w położeniu PRÓBA bez możliwości przemieszczenia go do położe-

nia PRACA, w sytuacji gdy wtyczka przewodów sterowniczych nie jest włożona do gniazda lub nie podano 
napięcia pomocniczego (patrz rys. 3.7 i rys. 3.8). 
Funkcję tą realizuje elektromagnes Y1 (5.9), mocowany do wspornika zespołu wyłączająco-blokującego. 
Jeśli elektromagnes nie jest pod napięciem (wtyczka przewodów sterowniczych nie jest włożona do 
gniazda lub nie podano napięcia pomocniczego) jego zwora blokuje wspornik z tuleją (5.8). Tym samym 
zablokowany jest napęd śrubowy i nie można przemieszczać wyłącznika. W przypadku awarii zasilania, 
podczas przemieszczania wyłącznika, elektromagnes (5.9) zostanie wyłączony spod napięcia, jednakże 
wyłącznik można przestawić do położenia PRACA lub PRÓBA . 

 

 
Rys. 3.7 Rys. 3.8 
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Obwody pomocnicze 

 
 Obwody pomocnicze TM2C zawierają następują-

ce elementy (patrz rys. 4): 
 

 Zespół sterowniczy CM/TEL - XX/XX-12-01A 
(8.1).  
Urządzenie jest przeznaczone do bezpośredniego 
sterowania wyłącznikiem oraz współpracy 
z układami zdalnego sterowania i automatyki za-
bezpieczeniowej rozdzielnicy. 

 Zestyki pomocnicze zespołu łączeniowego 
ISM/TEL Q1.S1 – Q1.S13.  
Elementy są przeznaczone do sygnalizacji stanu 
wyłącznika ZAMKNIĘTY/OTWARTY 

 Mikrowyłącznik zespołu ISM/TEL Q1.S14.  
Element przeznaczony do blokowania działania 
zespołu ISM/TEL, gdy wyłącznik znajduje się w 
położeniu pośrednim. 

 Cewki napędów w zespole ISM/TEL Q1.YA1- 
YA3.  
Cewki są elementami napędów elektromagneso-
wych zespołu ISM/TEL. 

 Przyciski lokalnego sterowania operacyjnego  
- przycisk lokalnego załączenia SB1 (8.2), 
- przycisk lokalnego elektrycznego wyłączenia  
  SB2 (8.3).  

 Licznik operacji załączania PC1 (8.4). 
Licznik służy do zliczania wykonanych operacji 
łączeniowych. 

 Zestyki pomocnicze zespołu jezdnego DPC-4 
(patrz rys. 2, pozycja 2.5).: 
- 5 zestyków (3 NO i 2 NZ) SQ1, 
- 5 zestyków (3 NO i 2 NZ) SQ2. 
Elementy są przeznaczone do sygnalizacji stanu 
wyłącznika. 

 Zewnętrzny przekaźnik blokujący KV1 (8.5).  
Przekaźnik służy do blokowania możliwości załą-
czania wyłącznika w przypadku braku napięcia 
pomocniczego. 

 Zespół listew zaciskowych XT20, XT21 (8.7).  
Listwy są przeznaczone do łączenia obwodów 
pomocniczych wyłącznika, ułatwiają wykonywanie 
prób i rekonfigurację połączeń obwodów pomoc-
niczych. 

 Wielostykowa wtyczka XS1 (8.8).  
Element zapewnia połączenie obwodów pomocni-
czych wyłącznika wysuwnego z układami automa-
tyki zabezpieczeniowej i sterowania rozdzielnicy. 

 Złącza XS2, XS3, XP2, XP3 (patrz rys. 2, pozycja 
2.6). 
Elementy zapewniają połączenie zestyków po-
mocniczych SQ1, SQ2 zainstalowanych na ze-
spole jezdnym z pozostałymi obwodami pomocni-
czymi wyłącznika wysuwnego. 

 Elektromagnes blokujący Y1 (wyposażenie 
opcjonalne) (patrz rys. 3.7 i 3.8, pozycja 5.9).  
Element blokuje mechanicznie napęd śrubowy 
wyłącznika i możliwość przemieszczania wyłącz-
nika w przypadku braku napięcia pomocniczego.  

 64 stykowa wtyczka XS1 (8.8) jest elementem 
łączącym obwody pomocnicze skrzynki sterowni-
czej z obwodami pomocniczymi rozdzielnicy. Po-
łączenie realizowane jest wielożyłowym kablem 
o długości 1,5m, prowadzonym w metalowym 
pancerzu (8.6). Połączenie jest wykonane zgodnie 
ze schematem elektrycznym (patrz pkt. „Schemat 
połączeń elektrycznych” str. 17) 
 
 
 

 
Rys. 4 
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Schemat połączeń elektrycznych 

 
            UWAGA: Schemat połączeń przedstawia stan, gdy zestyki główne zespołu łączeniowego ISM/TEL  

                    są otwarte. 
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ZASADA DZIAŁANIA 

Przestawianie wyłącznika wysuwnego 
TM2C w polu rozdzielnicy 

 
Wprowadzanie wyłącznika wysuwnego do pola 
rozdzielnicy 
(rys. 5.1, rys. 5.2) 
 
Do transportu i wprowadzania wyłącznika do pola 
rozdzielnicy (10) powinien być wykorzystany spe-
cjalny wózek (9) (indywidualne wyposażenie roz-
dzielnicy) wyposażony w płytę z regulowaną wy-
sokością (9.1), zaczep (9.2) oraz kołki ustalające 
(9.3).  
Wyłącznik wysuwny ustawiony na wózku jest za-
blokowany przy pomocy mechanizmem ryglujące-
go belki przedniej. Po otwarciu drzwi przedziału 
wyłącznikowego i połączeniu wózka (9) z polem 
rozdzielnicy (rys. 5.2) należy uchwyty znajdujące 
się na zespole jezdnym (2.1.1) przesunąć do 
środka wyłącznika i wyłącznik wsunąć do pola do 
pozycji PRÓBA. W pozycji tej, po zwolnieniu uchwy-
tów (2.1.1), nastąpi automatyczne zablokowanie 
wyłącznika. Rygle belki przedniej wsuną się do 
odpowiednich rowków (10.1) rozdzielnicy (10). 
 
Przestawienie z pozycji PRÓBA do pozycji PRA-

CA 
(rys. 5.2, rys. 5.3, rys. 5.5) 
 
Przed przystąpieniem do przestawiania wyłączni-
ka, wtyczka złącza wielostykowego (8.8) powinna 
zostać połączona z gniazdem umieszczonym 
w polu rozdzielnicy (10.2) (rys. 5.5), a mechanizm 
ręcznego wyłączania i blokowania wyłącznika 
winien być w pozycji ZABLOKOWANY/OTWARTY. 
Dodatkowo, w wyłączniku z elektromagnesem 
blokującym Y1 (opcja wyposażenia) należy załą-
czyć napięcie pomocnicze. Drzwi przedziału wy-
łącznikowego winny być zamknięte. 
Przestawienie wyłącznika do pozycji PRACA na-
stępuje po włożeniu korby do gniazda (2.2.3), 
dopasowaniu jej do kwadratowego trzpienia 
(2.2.2) (rys.5.2) i obracaniu w prawo, zgodnie 
z ruchem wskazówek zegara, aż do zatrzymania 
się wyłącznika. 
Uwaga: Nie obracać korbą  na siłę (maks. mo-
ment obrotowy 25 Nm)! 
 
Po powyższych czynnościach korbę (2.2.1) 
(rys. 5.3) należy wyjąć – sekwencja czynności jest 
następująca: najpierw ją dociskamy, a następnie 
wyjmujemy. 
 
Uwaga: Po wyjęciu korby należy zwrócić uwagę 
na położenie osłony gniazda (2.2.3) (rys. 5.2), czy 
wsunęła się do przodu. W tym położeniu osłony, 
trzpień (2.2.4) jest zablokowany w sposób zapo-
biegając przypadkowemu przekręceniu. 

Trzpień bezpośrednio oddziałuje na zaciski po-
mocnicze SQ1, SQ2 i sygnalizuje położenie ze-
społu jezdnego.  
Uwaga: Wyłącznik wysuwny nie może znajdować 
się w  położeniu pośrednim pomiędzy położeniem 
PRACA  i PRÓBA.  

 
Rys. 5.1 

 

 
Rys. 5.2 
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Przestawienie wyłącznika z pozycji PRACA do 
pozycji PRÓBA 
(rys. 5.3). 
 
Wyłącznik przed przestawieniem z pozycji PRACA 
do pozycji PRÓBA powinien zostać otwarty elek-
trycznie (patrz rozdział „Otwarcie elektryczne wy-
łącznika”) lub ręcznie (patrz rozdział „Ręczne 
otwieranie i blokowanie wyłącznika”). 
Procedurę przestawiania należy wykonać odwrot-
nie do opisanej powyżej, dla przypadku przesta-
wienia z pozycji PRÓBA do pozycji PRACA. 
  
Uwaga: Wyłącznik wysuwny z elektromagnesem 
blokującym Y1 nie może być gwałtownie przesta-
wiany podczas awarii zasilania obwodów pomoc-
niczych. W takim przypadku jest on blokowany  
w pozycji PRACA i PRÓBA. W celu odblokowania 
należy postąpić zgodnie z opisem przedstawio-
nym w rozdziale „Odblokowanie elektromagnesu 
blokującego Y1” 
 
Wysuwanie wyłącznika z rozdzielnicy z pozycji 
PRÓBA na wózek 
(rys. 5.4). 
 
Przed wyjęciem wyłącznika z pola rozdzielnicy, 
należy otworzyć drzwi przedziału wyłącznikowe-
go, wyjąć wtyczkę przewodów sterowniczych (8.8) 
z gniazda złącza i umieścić na wyłączniku w poło-
żeniu jak do przechowywania. 
Po ustawieniu wózka (9) przodem do pola roz-
dzielnicy, zaczepieniu, ustawieniu regulowanej 
płyty na odpowiedniej wysokości przy użyciu śrub 
poziomujących (9.1), wyłącznik można przestawić 
na wózek. W tym celu należy znajdujące się na 
kasecie uchwyty (2.1.1) przesunąć do środka 
i wyciągnąć wyłącznik na wózek (9). W pozycji tej, 
po zwolnieniu uchwytów (2.1.1), wyłącznik należy 
przytwierdzić do zaczepów (9.4). 
Naciśnięcie dźwigni (9.5) wózka pozwala na odłą-
czenie wózka (9) od pola rozdzielnicy (10). 
 
Odblokowanie elektromagnesu blokującego 
Y1 
(rys. 3.7, rys. 3.8). 
 
W przypadku awarii zasilania pomocniczego, 
elektromagnes blokujący Y1 (5.9) można odblo-
kować ręcznie. W tym celu, po odkręceniu i zde-
montowaniu płyty czołowej, należy wykonać pół 
obrotu korbą (obrót można wykonać w dowolnym 
kierunku) i wyjąć  ręcznie zworę elektromagnesu. 

 
 
 

 

 
Rys. 5.3 

 

 
Rys. 5.4 
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Działanie wyłącznika TM2C 

 
Ręczne otwieranie i blokowanie wyłącznika 
TM2C 
(rys. 5.5, rys. 5.6) 
 

Konstrukcja TM2C umożliwia ręczne mechanicz-
ne otwarcie obwodów głównych wyłącznika, 
z równoczesnym zablokowaniem go przed ewen-
tualnym zamknięciem elektrycznym - lokalnym lub 
zdalnym. Po zablokowaniu wyłącznika nie można 
go zamknąć  zarówno elektrycznie jak 
i mechanicznie. 
Otworzyć i zablokować wyłącznik można w poło-
żeniu PRÓBA lub PRACA. Gdy jest możliwość 
otwarcia drzwi przedziału wyłącznikowego, można 
to zrobić bez użycia dodatkowych narzędzi. Na-
tomiast, gdy drzwi przedziału wyłącznikowego są 
zamknięte – również z otwieranymi drzwiami, gdy 
wyłącznik jest w położeniu PRACA - niezbędny jest 
do tego dodatkowy przyrząd. 
Ręczne otwieranie i blokowanie wyłącznika na-
stępuje w chwili obrócenie pokrętła blokady (5.6), 
umieszczonego na płycie czołowej wyłącznika, 
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek ze-
gara, zgodnie z czerwoną strzałką. Gdy drzwi 
przedziału wyłącznikowego są zamknięte 
(rys. 5.6), pokrętło można przekręcić przy użyciu 
korby (tej samej, która służy do przestawiania 
wyłącznika) (2.2.1). Korbę nakłada się przez 
otwór w drzwiach (10.3) na kwadratowy trzpień 
pokrętła blokady (5.6.1).  

 
Odblokowanie wyłącznika TM2C 
(rys. 5.5, rys. 5.6) 
 
Wyłącznik wysuwny TM2C można ręcznie odblo-
kować, gdy jest w położeniu PRÓBA lub PRACA. 
Gdy jest możliwość otwarcia drzwi przedziału 
wyłącznikowego, można to zrobić bez użycia do-
datkowych narzędzi. Natomiast, gdy drzwi prze-
działu wyłącznikowego są zamknięte – ale rów-
nież z otwieranymi drzwiami, gdy wyłącznik jest w 
położeniu PRACA - niezbędny jest do tego dodat-
kowy przyrząd. Ręczne odblokowanie wyłącznika 
następuje w chwili obrócenie pokrętła blokady 
(5.6), umieszczonego na płycie czołowej wyłącz-
nika, w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek 
zegara, zaznaczonym zieloną strzałką. Gdy drzwi 
przedziału wyłącznikowego są zamknięte 
(rys. 5.6) pokrętło można przekręcić przy użyciu 
korby (tej samej, która służy do przestawiania 
wyłącznika) (2.2.1). Korbę nakłada się przez 
otwór w drzwiach (10.3) na kwadratowy trzpień 
pokrętła blokady (5.6.1). 
Po mechanicznym odblokowaniu wyłącznika 
i zresetowaniu, może on zostać lokalnie lub zdal-
nie elektrycznie przestawiony w stan zamknięcia. 

Zamykanie elektryczne wyłącznika TM2C  
(rys. 5.5) 
 
Wyłącznik TM2C morze być przestawiony w stan 
zamknięcia po podaniu polecenia Załącz (za-
mknięcie styku beznapięciowego) na odpowiednie 
wejście zespołu sterowniczego.  
Uwaga: Należy pamiętać aby wyłącznik przed 
zamknięciem został odblokowany. 
 
 

 
 

Rys. 5.5 
 

 
Rys. 5.6 
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Operacja ta jest inicjowana poprzez wciśnięcie 
przycisku lokalnego załączania SB1 (8.2) (w kolo-
rze zielonym), połączonego z wejściem „Zestyk 
beznapięciowy załącz” zespołu sterowniczego 
CM/TEL.  
Operacja zamknięcia jest możliwa tylko wtedy, 
gdy nie  występują żadne blokady: zaciski X2:7 
i X2:8 zespołu CM/TEL oraz zaciski XT2:15 
i XT2:16 zespołu łączeniowego ISM/TEL są zwar-
te.  
 
Maksymalny prąd na wejściu „Zestyk beznapię-
ciowy załącz” to około 100mA i jest on ograniczo-
ny przez obwody wewnętrzne CM/TEL.  
 
Bardziej szczegółowe informacje przedstawione 
są w dokumentacji: „Instrukcja obsługi wyłącznika 
próżniowego VCB/TEL wykonanie Shell”.  
 
Otwieranie elektryczne wyłącznika TM2C  
(rys. 5.5) 
 
Wyłącznik TM2C może być przestawiony w stan 
otwarcia po podaniu polecenia WYŁĄCZ (zamknię-
cie styku beznapięciowego) na odpowiednie wej-
ście zespołu sterowniczego. Operacja ta jest ini-
cjowana poprzez wciśnięcie przycisku lokalnego 
wyłączania SB2 (8.3) (w kolorze czerwonym), 
połączonego z wejściem „Zestyk beznapięciowy 
wyłącz” zespołu sterowniczego CM/TEL. Maksy-
malny prąd na wejściu „Zestyk beznapięciowy 
wyłącz” to 100mA i jest on ograniczony przez 
obwody wewnętrzne CM/TEL.  
 
Bardziej szczegółowe informacje przedstawione 
są w dokumentacji: „Instrukcja obsługi wyłącznika 
próżniowego VCB/TEL wykonanie w wersji Shell”.  

Identyfikacja położenia styków głównych wy-
łącznika  
(rys. 5.5) 
 
Stan zestyków głównych wyłącznika TM2C jest 
identyfikowany poprzez stan mechanicznego 
wskaźnika położenia styków (4) 

- symbol  w oknie wskaźnika oznacza „Otwar-
ty”, styki główne wyłącznika są rozwarte; 

- symbol  w oknie wskaźnika oznacza „Za-
mknięty”, styki główne wyłącznika są zwarte. 
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Działanie układu sterowania 

Czynności wstępne 
 
Przed załączeniem zasilania należy wykonać 
następujące czynności: 

 przejrzeć układ połączeń obwodów pomocni-
czych, sprawdzić stan przewodów i kabli, pod-
łączenia na zaciskach i wtyczkach; 

 jeśli nie wykorzystuje się blokady zewnętrznej, 
zewrzeć zaciski XT21:1 i XT21:2 listwy zaci-
skowej XT21; 

 podłączyć wtyk XS1 (patrz rys.4, pozycja 8.8) 
do gniazda XP1;   

 upewnić się czy napięcie pomocnicze Un 
odpowiada napięciu znamionowemu wyłącz-
nika wysuwnego oraz czy mieści się 
w zakresie: -15%/ +10% Un. 

 
 

Po włączeniu zasilania świeci się zielona dioda 
LED „Zasilanie/Power” (8.1.1) a żółta dioda LED 
„Gotowy/Ready” (8.1.3) zaczyna pulsować. Po 
czasie około 10-15s dla CM/TEL-100/220-12-01A, 
dioda „Gotowy/Ready” powinna świecić ciągle. 
W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia obwo-
dów wewnętrznych lub zewnętrznych wyłącznika, 
w czasie testowania lub normalnej eksploatacji, 
dioda LED „Niesprawność/Malfunction” (8.1.2) 
pulsuje, a wskaźnik „Gotowy/Ready” nie świeci. 
Liczba mrugnięć diody LED „Niespraw-
ność/Malfunction”, oddzielonych 1,5s przerwami, 
sygnalizuje rodzaj uszkodzenia. Szczegółowe 
informacje przedstawione są w dokumentacji: 
„Instrukcja obsługi wyłącznika próżniowego 
VCB/TEL  wykonanie  Shell”. 
Zespół sterowniczy CM/TEL sygnalizuje gotowość 
do wykonania operacji łączeniowych, świeceniem 
diody LED „Gotowy/Ready” się świeci. 
 
Zamykanie wyłącznika  
 
Wyłącznik można zamknąć po wciśnięciu przyci-
sku lokalnego załączenia SB1 (8.2) umieszczone-
go na płycie czołowej wyłącznika wysuwnego lub 
zdalnie zamykając zestyk beznapięciowy podłą-
czony między zaciski XT20:5 oraz XT20:6.  
Operacja zamykania jest możliwa, gdy nie są 
aktywne żadne blokady. 
 
Otwieranie wyłącznika 

Otwieranie elektryczne 

Wyłącznik można otworzyć po naciśnięciu przyci-
sku lokalnego elektrycznego wyłączenia SB2 (8.3) 
umieszczonego na płycie czołowej, lub zamykając 
zewnętrzny zestyk beznapięciowy podłączony do 
zacisków XT20:8 i XT20:7.  

 

 

Otwieranie ręczne 

Ten rodzaj otwierania może być zastosowany 
w następujących sytuacjach: 

 gdy zespół sterowniczy CM/TEL jest niezdol-
ny do elektrycznego wyłączenia zespołu łą-
czeniowego ISM/TEL, w sytuacji długotrwałe-
go braku zasilania (wszystkie diody LED są 
wygaszone); 

 gdy zespół sterowniczy CM/TEL sygnalizuje 
niesprawność obwodu wyłączającego zespo-
łu łączeniowego ISM/TEL (błyska dioda „Nie-
sprawność/Malfunction”). 

 

 
Rys. 5.7 

 
Otwieranie ręczne wyłącznika opisano w punkcie 
„Ręczne otwieranie i blokowanie  wyłącznika 
TM2C” niniejszej instrukcji. 
 
Każda operacja otwarcia wyłącznika  zwiększa 
stan licznika operacji łączeniowych PC1 (8.4) 
o jeden.  
 
Sygnalizacja stanu pracy zespołu CM/TEL 
 
Zespół sterowniczy CM/TEL wyposażony jest 
w kład sygnalizacji (diody LED) stanu i wykrywa-
nia niesprawności. Wewnętrzny układ autodia-
gnostyki zespołu CM/TEL wykrywa różnego rodza-
ju niesprawności, które sygnalizuje światłem 
błyskowym diody LED „Niespraw-

ność/Malfunction”. 
 
Szczegółowe informacje przedstawione są 
w dokumentacji: „Instrukcja obsługi wyłącznika 
próżniowego VCB/TEL wykonanie Shell”. 
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Wykrywanie i usuwanie usterek 
 

Nieprawidłowość Sposób postępowania 

 
Dioda LED „Zasilanie/Power” zespołu sterow-
niczego CM/TEL nie świeci – zespół łączenio-
wy ISM/TEL nie reaguje na sterowanie. 
 

 
Sprawdzić zasilanie zespołu sterowniczego 
CM/TEL. 
 

 
Diody LED „Zasilanie/Power” oraz „Goto-
wość/Ready” zespołu sterowniczego CM/TEL 
świecą, wyłącznik jest otwarty, ale nie można 
go zamknąć. 
 

 
Sprawdzić, czy sygnał zamknięcia jest poda-
wany na wejście „Zestyk beznapięciowy za-
łącz”, czy nie są aktywne blokady zewnętrz-
ne, blokada przeciw pompowaniu lub blokada 
załączenia. 

 
Dioda LED „Niesprawność/Malfunction” błyska 
– zespół łączeniowy ISM/TEL nie reaguje na 
sterowanie. 
 

 
Szczegółowy sposób postępowania -  
w zależności od ilości  błysków - przedsta-
wiono w dokumentacji: „Instrukcja obsługi 
wyłącznika próżniowego VCB/TEL wykona-
nie Shell”. 
 

 
Wyłącznik jest otwarty, obwód zestyku po-
mocniczego zespołu CM/TEL jest zwarty, na-
pięcie zasilania jest prawidłowe, a dioda LED 
„Niesprawność/Malfunction” błyska kolejno 
pięć razy.  

 
Opisana sytuacja oznacza, że wyłącznik był 
otwarty ręcznie. Przed jego zamknięciem, 
należy wcześniej nacisnąć przycisk lokalnego 
elektrycznego wyłączenia SB2 (8.3). 
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GABARYTY 

 

 

 

 

 

 
Rys. 6 
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TAVRIDA ELECTRIC POLSKA sp. z o.o. 

ul. Przemyslowa 76 

43-100 Tychy 
tel.: +48 (32) 327 19 86    

tel./fax: +48 (32) 327 19 87  
e-mail: telp@tavrida.pl 

www.tavrida.pl 
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