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Urzàdzenie od∏àczajàco-uziemiajàce ZH 1500

Urzàdzenie od∏àczajàco-uziemiajàce umo˝liwia w prosty 
sposób zrealizowanie od∏àczenia instalacji wysoko na pi´-
ciowej od szyny zasilajàcej, a nast´pnie jej uziemienie.  

Nasze modu∏owe urzàdzenie od∏àczajàco-uziemiajàce 
gwa rantuje zatem bezpiecznà prac´ przy instalacjach 
wysokiego napi´cia.

Cechy szczególne Aplikacje

Dane techniczne

 Po∏àczenie funkcji roz∏àczeniowych z drzwiami urzà-
dze nia. Wymuszone i widoczne od∏àczenie instalacji wyso-
konapi´ciowej od szyny zasilajàcej przy otwarciu pokrywy 
lub drzwi urzàdzenia.
 Zabezpieczenie przeciwko niezamierzonemu pono w-
nemu za∏àczeniu. Urzàdzenie od∏àczajàco-uzie mia jà ce 
w pozycji „od∏àczone” mo˝e byç zabezpieczone przez 
maksymalnie trzy k∏ódki.
  Modu∏owy monta˝ – zwarta konstrukcja. Modu∏ do 
od∏à czenia i uziemienia instalacji wysokonapi´ciowej 
od szyny zasilajàcej. Dostarczany z dodatkowymi kon-
tak tami uziemiajàcymi do roz∏adowania konden sa  to-
rów. Opcjonalnie prze∏àcznik pomocniczy do od∏à cze nia
wysokiego napi´cia bez u˝ycia dodatkowej mocy, po-
przez wy∏àczenie stycznika w obwodzie pràdowym  przy 
otwarciu pokrywy lub drzwi urzàdzenia.
 Wykonanie do monta˝u lewo- lub prawostronnego. 
Modu∏ przygotowany jest do monta˝u na prawej lub le-
wej stronie Êciany skrzynki  lub szafy sterowniczej.

Typowym obszarem zastosowaƒ naszego modu∏owego 
urzàdzenia od∏àczajàco-uziemiajàcego jest technika trans-
portu szynowego. Zastosowane w pojazdach szynowych 
jedno- i wielonapi´ciowych s∏u˝y do od∏àczenia, a nas t´p-
nie uziemienia urzàdzeƒ elektrycznych wagonu osobowe-
go od zbiorczej szyny zasilajàcej (od trakcji).

Nasz modu∏ s∏u˝y do zagwarantowania bezpieczeƒstwa 
przy pracach na od∏àczonej i uziemionej instalacji wysoko-
napi´ciowej. Zastosowany w wysokonapi´ciowej skrzyn-
ce lub szafi e sterowniczej powoduje wymuszone od∏à cze-
nie i uziemienie ich obwodów przy otwieraniu pokrywy 
skrzynki lub drzwi szafy sterowniczej. Mo˝liwa jest przy 
tym wzrokowa kontrola tego stanu poprzez przeêroczyste 
okienko w obudowie urzàdzenia.

Inne obszary zastosowaƒ naszego modu∏owego urzà dze-
nia od∏àczajàco-uziemiajàcego wynikajà wsz´dzie tam, 
gdzie muszà byç spe∏nione istotne warunki bez pie czeƒ-
stwa w czasie wykonywaniu prac przy instalacjach wyso-
kiego napi´cia.

Dane techniczne

Graniczna moc ∏àczeniowa
Kontakt od∏àczajàcy/uziemiajàcy  250 kW / 250 kW
IloÊç kontaktów od∏àczajàcych   1

IloÊç kontaktów uziemiajàcych   1, opcjonalnie +2 lub +4

IloÊç prze∏àczników                     Modu∏ opcjonalny, 2x prze∏àcznik  
pomocniczych                             S800 (patrz katalog D20)
Napi´cie nominalne Unom            zgodnie z UIC 550
Cz´stotliwoÊç f                                        

Unom                     f  IthTermiczny pràd ciàg∏y Ith
    Kontakt od∏àczajàcy               1,0 kV AC 16 2/3 Hz 150 A
                                                    1,5 kV AC 50 Hz 100 A
                                                    1,5 kV DC ---   100 A
                                                    3,0 kV DC/Umax 5,0 kV ---  50 A
    Kontakt uziemiajàcy               3,0 kV DC/Umax 5,0 kV ---   50 A
    Prze∏àcznik pomocniczy        380 V AC 50 Hz 16 A
                                                    110 V DC ---     16 A

Gaszenie ∏uku                             Komora gaszeniowa, 
                                                      wydmuch ∏uku magnesami sta∏ymi

Izolacja, napi´cie próby UTest       14 kV

IloÊç cykli ∏àczeniowych, trwa∏oÊç  ok. 10.000, min. 30 lat

Zastosowanie                              pojazdy szynowe jedno i wielonapi´ciowe

Zakres temperatur pracy            -40 °C ...+85 °C

Sposób monta˝u                         le˝àcy, stojàcy (zwróciç uwag´
                                                    na wskazówki monta˝owe)

OdpornoÊç na wstrzàsy i wibracje  3 g 30 ms / 0,35 g przy 20...150 Hz

Stopieƒ ochrony                          IP00

Masa                                            11 kg

Wymiary (B x H x T)                     (145  x  415  x  470) mm

                                                    Kontakt od∏àczajàcy (ZS, WA) M8
Przy∏àcza                                     Kontakt uziemiajàcy (PE) M6           
                                                    Obudowa (  ) M6

Urzàdzenie od∏àczajàco-uziemiajàce ZH 1500:
Modu∏ bez pokrywy czo∏owej. Dzi´ki temu dobrze widoczne 
sà otwory blokujàce dla k∏ódek, za∏o˝enie których zabezpie-
cza przed ponownym za∏àczeniem w pozycji „od∏à czone”.

Modu∏ bez pokrywy czo∏owej

Bezpieczeƒstwo przy pracy w instalacjach wysokiego napi´cia.
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Szyna zasilajàca (trakcja) Prze∏àczniki 
pomocnicze (opcja)

Kondensatory (opcja) Pod∏àczenie do wagonu (WA)

owalne otwory
monta˝owe 4 x M10

otwory blokujàce
dla max. 3 k∏ódek

punkt obrotu
pokrywy pod∏àczenie uziemienia obudowy (   ), M6 pod∏àczenie uziemienia WA, M6

boczna pokrywa monta˝owa
dla pod∏àczeƒ ZS i WA, M8

okno podglàdu

Wymiary w mm

Wskazówki monta˝owe, pod∏àczenie      Normy

Wymiary

 Przyk∏ad: ZH 1500 / 0

Seria / Oznaczenie                                               Dodatkowe kontakty uziemiajàce
                 

Urzàdzenie
                                                                 0       bez dodatkowych kontaktów

 ZH 1500                                                                                       2       2 dodatkowe kontakty
                 

od∏àczajàco-uziemiajàce
                                            4       4 dodatkowe kontakty

Uwaga:         Wykonania specjalne wed∏ug uzgodnieƒ z klientem
                      Dla niektórych wykonaƒ obowiàzuje minimum zamówieniowe
                          Przeglàdy ZH 1500 zgodnie z instrukcjà 1-0137-922751

Klucz do zamawiania

Wskazówki monta˝owe:
  Modu∏ przewidziany jest do lewo- i prawostronnego 

mon ta˝u. Z tego s∏u˝à cztery pod∏u˝ne otwory w obu-
do wie, umo˝liwiajàce monta˝ na lewej i prawej stronie 
Êciany obudowy urzàdzenia.
 Monta˝ musi byç tak wykonany, aby oÊ uk∏adu prze ∏à-
cza jàcego znajdowa∏a si´ zawsze prostopadle do kie-
runku jazdy pojazdu szynowego.

  Opcjonalny modu∏ prze∏àczników pomocniczych na-
le˝y zamontowaç w skrzynce lub szafi e sterowniczej. 
Ich w∏à czanie nast´puje przez urzàdzenie zamykajàce 
pokryw´ skrzynki lub drzwi szafy sterujàcej.

 EN 50124: Zastosowania kolejowe – Parametry izolacyjne
 Cz´Êç 1: Podstawowe wymagania – Drogi up∏ywu

i dystanse w powietrzu
 EN 50153: Zastosowania kolejowe, pojazdy – Ârodki 

ochrony zwiàzane z zagro˝eniem elektrycznym
 EN 50155: Zastosowania kolejowe, urzàdzenia 

elektryczne w pojazdach szynowych
 VDE 0115: Zastosowania kolejowe
 Cz´Êç 1: Ogólne postanowienia konstrukcyjne i ochronne
 Cz´Êç 2: Ârodki ochrony zwiàzane z zagro˝eniem 

elektrycznym
 Cz´Êç 102: Napi´cie zasilajàce w trakcyjnych sieciach 

kolejowych 
 Cz´Êç 106: Badania wibracji i udarów
 Cz´Êç 107: Podstawowe wymagania – Drogi up∏ywu 

i dystanse w powietrzu
 Cz´Êç 200: Urzàdzenia elektroniczne w pojazdach szynowych
 UIC 550-1: Szafy sterujàce w wagonach osobowych
 UIC 550-2: Urzàdzenia zasilajàce w wagonach osobowych 

– Badanie typu
 UIC 552: Zasilanie pociàgów w energi´ elektrycznà – 

standardowe charakterystyki techniczne 
zbiorczej szyny zasilajàcej
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Wy∏àczny przedstawiciel w Polsce:Schaltbau GmbH
Klausenburger Straße 6
81677 München
Germany
Telefon     +49 89 9 30 05-0
Telefax      +49 89 9 30 05-350
e-Mail       contact@schaltbau.de
Internet     www.schaltbau.de

Elektryczne komponenty i systemy
dla zastosowaƒ kolejowych i przemys∏owych

Z∏àcza
                                                                z∏àcza zgodne z normami przemys∏owymi
                                                                z∏àcza zgodne ze specjalnymi przepisami dla telekomunikacji (z∏àcza MIL)
                                                                z∏àcza do ∏adowarek akumulatorowych w urzàdzeniach z zasilaniem 
                                                                  bateryjnym
                                                                z∏àcza specjalne wed∏ug wymagaƒ klienta

Prze∏àczniki zatrzaskowe

                                                               prze∏àczniki zatrzaskowe z wymuszonym otwieraniem styku
                                                               prze∏àczniki zatrzaskowe z samoczyszczàcymi si´ stykami
                                                              prze∏àczniki  precyzyjne do robotów przemys∏owych
                                                              prze∏àczniki  specjalne wed∏ug wymagaƒ klienta

Styczniki
                                                              styczniki pràdu sta∏ego jedno- i wielotorowe
                                                              styczniki wysokiego napi´cia AC/DC
                                                              styczniki do pojazdów zasilanych z akumulatorów i  urzàdzeƒ zasilajàcych
                                                              styczniki dla zastosowaƒ kolejowych
                                                              pojedyncze zaciski i uchwyty bezpieczników
                                                              wy∏àczniki awaryjne dla obwodów pràdu sta∏ego
                                                              styczniki  specjalne wed∏ug wymagaƒ klienta

Urzàdzenia sterujàce
                                                              rewersyjne nastawniki jazdy dla zastosowaƒ kolejowych
                                                              ∏àczniki dêwigienkowe
                                                              przyciski no˝ne i r´czne dla zastosowaƒ kolejowych (np. SiFa)
                                                              elementy prze∏àczane o du˝ych mocach ∏àczeniowych
                                                              w∏àczniki hamulca awaryjnego
                                                              urzàdzenia sygnalizacyjne 

Komponenty 
                                        instalacje zasilajàce wagony osobowe w energi´ elektrycznàdla systemów transportu

                    ∏adowarki akumulatorów dla lokomotyw i wagonów osobowych
                                                              sprz´t wysokonapi´ciowy przystosowany do pracy w systemie trakcyjnym  
                                                                  jedno- i wielonapi´ciowym
                                                              grza∏ki i sterowniki dla nich
                                                              mo˝liwoÊci projektowe w zakresie urzàdzeƒ wysokonapi´ciowych
                                                              urzàdzenia  specjalne wed∏ug wymagaƒ klienta

IMPOL-1 F. Szafraƒski Sp. j.
02-255 Warszawa, ul. Krakowiaków 103

tel. (+48 22) 886 56 02
fax (+48 22) 886 56 04
www.impol-1.pl
e-mail: impol@impol-1.pl


