UA

BG

Силові автоматичні вимикачі e.industrial.ukm.S
Інструкція з експлуатації

PL

Силови автоматични прекъсвачи серия e.industrial.ukm.S
Ръководство за експлоатация

Wyłączniki serii e.industrial.ukm.S
Instrukcja obsługi

1. Призначення

1. Предназначение

1. Przeznaczenie

Силові автоматичні вимикачі серії e.industrial.ukm.S (надалі - виріб) призначені для: захисту низьковольтних електричних мереж і
устаткування від струмів перевантаження і короткого замикання, а також для нечастих (до 30 циклів на добу) оперативних комутацій
електричних мереж.
Виріб відповідає Технічним регламентам безпеки низьковольтного електричного обладнання і електромагнітної сумісності обладнання в частині, ДСТУ IEC 60947-1:2008, ДСТУ IEC 60898-1:2005, ДСТУ IEC 60947-2:2008.

Силовите автоматични прекъсвачи серия e.industrial.ukm.S (по нататък – изделие) са предназначени за защита на нисковолтови
електрически вериги и оборудване от токове на претоварване и късо съединание, а също и за редки ( до 30 пъти в денонощие) оперативни комутации на електрически вериги.
Изделията съответстват на Техническите изисквания за безопасност за нисковолтово електрическо оборудване и електромагнитна
съвместимост, оборудване в класове: БДС IEC 60947-1:2008, БДС IEC 60898-1:2005.

Wyłączniki serii e.industrial.ukm.S (dalej - produkt lub wyłącznik) są przeznaczone do ochrony sieci niskiego napięcia i urządzeń elektrycznych przed przeciążeniem i zwarciem oraz rzadkich (do 30 razy dziennie) operacyjnych przełączeń sieci elektrycznych.
Wyłączniki wykonane zgodnie z wymaganiami normy IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2.

2. Технічні характеристики

2. Технически характеристики

2. Technical data

Табл. 1

Таб. 1

Значення
Найменувння параметру

e.industrial.
ukm.60S

Номінальна робоча напруга, В
Номінальна частота, Гц
Кількість полюсів
Категорія використання

e.industrial.
ukm.100S

e.industrial.
ukm.250S

600

10, 16, 20,
25, 32, 40,
50, 63

Номінальний ток, А

Магнітногідравлічний

Розчеплювач надструму
Напруга ізоляції, Ui, В
Імпульсна витримуюча напруга Uimp, кВ
Уставка спрацювання електро-магнітного рочеплювача, Im
Номінальна робоча відключаюча здатність Ics 400 В, кА
Номінальна гранична відключаюча здатність Ics 400 В, кА
Електрична зносостійкість, циклів У/В, не менше
Механічна зносостійкість, циклів У/В, не менше
Максимальний переріз приєднуваного дроту, мм2
Зусилля затягування контактних затисків, Н×м
Ступінь захисту
Діапазон робочих температур, °С
Кліматичне виконання
Група умов експлуатації в частині дії механічних чинників
Висота над рівнем моря, м, не більше
Допустима відносна вологість при 25°С (без конденсації), не більше
Міра забруднення середовища
Робоче положення в просторі
Монтаж

e.industrial.
ukm.400S

40, 50, 63,
80, 100

Името на параметъра

e.industrial.
ukm.630S/800S

660
50
3
A
100, 125,
160, 200,
225, 250

Table 1

Значение
e.industrial.
ukm.60S

Номинално работно напрежение, V
Номинална честота, Hz
Брой полюси / Фази /
Клас на употреба
300, 400

500, 630,
800

Комбінований: тепловий и электромагнітний

690
6

800
8
10In±20%
5
15
15
45
45
10
30
30
45
45
6000
6000
2000
1000
500
8500
8500
7000
4000
2500
12,5×3
16,5×3
20×4
40×8
40×10
10,5
10,5
22,5
22,5
22,5
Корпусу – IP30, з боку контактів – IP00
-25...+40
УХЛ3
М3
1000
80%
3
Вертикальне, горизонтальне, з відхиленням не більше 5°
На монтажну панель

Виріб повинен експлуатуватися за наступних умов довкілля:
• не вибухонебезпечне;
• що не містить агресивних газів і парів, в концентраціях, що руйнують метали, і ізоляцію;
• не насичене струмопровідним пилом і парами;
• відсутність безпосередньої дії ультрафіолетового випромінювання.
Транспортування виробів в частині механічних чинників по групах С і Ж ГОСТ 23216, кліматичних чинників по групі 4 ГОСТ 15150.
Транспортування допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника.
Зберігання виробів здійснюється тільки в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі довкілля
від - 45 до +60°С і відносній вологості 80% при 25°С.
Термін зберігання виробів у споживача в упаковці виробника - 6 місяців.

e.industrial.
ukm.100S

e.industrial.
ukm.250S

600

10, 16, 20,
25, 32, 40,
50, 63

Номинален ток, А
Изключвател на свръхтокове
Напрежение на изолацията Ui, V
Импулсно издържащо напрежение Uimp, kV
Стойност /праг/ на на сработване на електромагнитния
изключвател, Im
Номинална работна изключюваща способност Ics при 400 V, kА
Номинална гранична изключваща способност Icu при 400 V, кА
Електрическа износоустойчивост, цикли On/Off, не по-малко от
Механическа износоустойчивост, цикли On/Off, не по-малко от
Максимално сечение на присъединителната шина, мм2
Момент за стягане на винтовете на контактните клеми, N×m

Znaczenie
e.industrial.
ukm.400S

660
50
3
A
100, 125,
160, 200,
225, 250

40, 50, 63,
80, 100

300, 400

500, 630,
800

Магнитнохидравличен

Комбиниран: топлинен и електромагнитен

690
6

800
8
10In±20%

Степен на защита

М3
1000
80%
3
Вертикално, хоризонтално, с отклонение неповече от 5°
На монтажен панел

Изделието трябва да се експлоатира при следните условия на обкръжаваща среда:
• невзривоопасна;
• не съдържаща агресивни газове и пари, в концентраци, разрушаващи метали и изолация;
• ненаситена с токопроводящи прахове и пари;
• отсъствие на непосредствено въздействие на ултравиолетово излъчване.
Транспортиране на изделията се извършва при механични фактори по групи С и Ж ГОСТ 23216, климатични фактори по група 4 ГОСТ
15150. Транспортирането е допустимо със всеки закрит транспорт в опаковката на производителя.
Съхранение на изделията става само в опаковка на производителя в помещения с естествена вентилация, при температура на
окръжаваща среда от -45 до +60°С и относителна влажност 80% при 25°С.
Срок на съхранение на изделията при потребителя в опаковка на производителя – 6 месеца.

3. Свързване

3. Схема підключення

e.industrial.
ukm.100S

e.industrial.
ukm.250S

600

10, 16, 20,
25, 32, 40,
50, 63

Nominalny prąd, А

Magnetycznie
-hydrauliczny

Rozłącznik nadprądów

e.industrial.
ukm.400S

e.industrial.
ukm.630S/800S

300, 400

500, 630,
800

660

40, 50, 63,
80, 100

50
3
A
100, 125,
160, 200,
225, 250

Kombinowany: termiczny i elektromagnetyczny

Napięcie izolacji, Ui, V
690
800
Wytrzymywane napięcie impulsowe Uimp, kV
6
8
Ustawienie uwolnienia rozłącznika elektromagnetycznego, Im
10In±20%
Nominalna robocza zdolność wyłączania
5
15
15
45
45
Nominalna graniczna zdolność wyłączania icu przy 400 V, kA
10
30
30
45
45
Żywotność elektryczna, cykli Wł/Wył, nie mniej
6000
6000
2000
1000
500
Żywotność mechaniczna, cykli Wł/Wył, nie mniej
8500
8500
7000
4000
2500
Maksymalny przekrój podłączanej szyny, mm2
12,5×3
16,5×3
20×4
40×8
40×10
Moment dokręcenia połączeń śrubowych zacisków stykowych, N×m
10,5
10,5
22,5
22,5
22,5
Poziom ochrony
Obudowy wyłącznika - IP30, ze strony zacisków stykowych - IP00
Zakres temperatur pracy, °С
-25...+40
Wysokość nad poziomem morza, m, nie więcej
1000
Dopuszczalna wilgotność względna w 25°С (bez kondensacji), nie więcej
80%
Stopień zanieczyszczenia środowiska
3
Umiejscowienie pracy w przestrzeni
Pionowe, poziome, z odchyleniem nie większym niż 5
Montaż
Do panelu montażowego
Urządzenie powinno być eksploatowane w następujących warunkach środowiskowych:
• niewybuchowych;
• nie zawierających agresywnych gazów i pary;
• nie zawierające przewodzących pyłów i gazów;
• bez ekspozycji na promieniowanie ultraﬁoletowe.
Transportowanie jest dozwolone jakimkolwiek krytym transportem w opakowaniu producenta.
Magazynowanie produktów odbywa się wyłącznie w opakowaniach producenta, w pomieszczeniach o naturalnej wentylacji, w temperaturze
otoczenia od -45 do +60°C i wilgotności względnej do 80% przy 25°C.
Okres przechowywania produktu w opakowaniach konsumenckich – 6 miesięcy.

3. Schemat podłączenia

Rys.1

Фиг.1

Рис.1

e.industrial.
ukm.60S

Nominalne napięcie pracy, V
Nominalna częstotliwość, Hz
Liczba biegunów
Klasa zastosowania

5
15
15
45
45
10
30
30
45
45
6000
6000
2000
1000
500
8500
8500
7000
4000
2500
12,5×3
16,5×3
20×4
40×8
40×10
10,5
10,5
22,5
22,5
22,5
Корпус на прекъсвача – IP30, от страната на контактните
клеми – IP00
-25...+40
УХЛ3

Интервал на работни температури, °С
Климатично изпълнение
Група на условия за експлоатация при въздействия
на механични фактори
Надморска височина, m, не повече от
Допустима относителна влажност при 25°С (без конденз),
не повече от
Степен на замърсяване на средата
Работно положение в пространството
Монтаж

Nazwa parametru

e.industrial.
ukm.630S/800S

4. Монтаж і експлуатація

4. Монтаж и поддръжка

4. Montaż i eksploatacja

Усі роботи по монтажу і підключенню проводити при відключеному живленні!
Виріб встановлюється в розподільний щиток на монтажну панель за допомогою кріплення метизів, що йдуть у комплекті.
Напруга живлення змінного струму може подаватися як з боку верхніх, так і нижніх контактів.
Перед приєднанням багатожильних провідників, їх необхідно обтиснути наконечником або гільзою за допомогою відповідного інструменту. Вироби не вимагають спеціального обслуговування в процесі експлуатації. Регулярно, не менше одного разу в 6 місяців
необхідно підтягувати гвинтові затиски контакторів.

Всички работи по монтажа и включване се извършват при изключенно захранване!
Изделието се поставя в разпределителни табла на монтажен метален панел с дебелина не-по малко от 1,5 mm или изолиран панел
с дебелина не по-малко от 6 mm, с помощта на крепежите, влизащи в комплекта с доставката. Момент на стягане на крепежнните
елементи: 3 N×m.
Преди съединение на многожилни проводници е необходимо те да се обкрайчат с клема или гилза с помощта на съответстващ
инструмент.
Изделието не изисква специално обслужване в процеса на експлоатация. Регулярно, не по рядко от един път на 6 месеца е необходимо да се дозатягат винтовете на контактните клеми.

Wszystkie prace w zakresie montażu i podłączania przeprowadzać przy odłączonym zasilaniu!
Produkt powinien być zamontowany w tablicy rozdzielczej do montażu grubości blach nie mniejszą niż 1,5 mm.
Grubość panelu nie może być niższa niż 6 mm.
Przed przyłączeniem wielożyłowych przewodów, należy je ochronić końcówką za pomocą odpowiedniego narzędzia.
Produkty nie wymagają specjalnej obsługi w trakcie eksploatacji. Regularnie, co najmniej raz na 6 miesięcy trzeba dokręcić śrubowe
zaciski wyłączników.

5. Вимоги безпеки

5. Безопасност

5. Wymagania bezpieczeństwa

Монтаж, налаштування і підключення повинні здійснюватися тільки кваліфікованим електротехнічним персоналом, що має групу
допуску по електробезпеці не нижче III-й групи, ознайомлені із даною інструкцією з експлуатації.
Монтаж і підключення виробу повинні проводитися при знятій напрузі.
Можливість експлуатації виробу в умовах, відмінних від вказаних в даній інструкції повинна узгоджуватися з виробником.
За способом захисту від поразки електричним струмом виріб відповідає класу 0 по ГОСТ 12.2.007.0 і повинен встановлюватися в
розподільні щити, що мають клас захисту не нижче I і ступінь захисту не нижче IP31.
Недотримання вимог даної інструкції може привести до неправильного функціонування виробу, ураження електричним струмом,
пожежі.

Монтажът, настройката и включването трябва да се извършват само от квалифициран електротехнически персонал, имащ правоспособна група по електробезопасност не по ниска от III, запознати с настоящата инструкция по експлоатация.
Монтажът и включването на изделието трябва да се извършва при изключено напрежение .
Възможността за експлоатация на изделията в условия, различни от указаните в настоящата инструкция трябва да се съгласува с
производителя.
По метода на защита от поражение от електрическиток изделието съответства на клас 0 по ГОСТ 12.2.007.0 и трябва да се монтира в
разпределителни табла, имащи клас на защита не по-малък от I и степен защита не по-малка от IP31.
Неспазването на изискванията на настоящата инструкция може да доведе до неправилно функциониране на изделието, поражение
от електрически ток и пожар.

Montaż, konfiguracja i podłączenie muszą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanymi elektrykami, które mają dopuszczenie
bezpieczeństwa elektrycznego nie poniżej III, którzy zapoznali się z niniejszą instrukcją obsługi.
Montaż i podłączanie urządzenia powinny być wykonywane po wyłączeniu napięcia.
Urządzenie może być eksploatowane wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
Stosowanie produktu w innych warunkach niż określone w instrukcji powinno być uzgodnione z producentem.
Łącznik przed zamontowaniem powinien być nieuszkodzony, suchy i czysty.
Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, porażenie prądem elektrycznym lub pożar.

6. Гарантійні зобов’язання

6. Гарантийные обязательства

6. Gwarancja

Середній термін служби - 7 років за умови дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування і зберігання.
Гарантійний термін експлуатації виробу - 1 рік з дня продажу за умови дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування
і зберігання.
Гарантійні зобов’язання не поширюються на вироби:
• маючі механічні ушкодження;
• інші ушкодження, що виникли в результаті неправильного транспортування, зберігання, монтажу і підключення, неправильної експлуатації;
• маючі сліди самостійного, несанкціонованого розбирання і/або ремонту виробу.

Среден срок на служба – 7 години, при условие на спазване от потребителя на изискванията за експлоатация, транспортиране и
съхранение.
Гаранционен срок за експлоатация на изделията – 1 година от деня на продажбата при условие за спазване от потребителя на изискванията за експлоатация, транспортиране и съхранение.
Гаранционните условия не важат за изделия:
• имащи механични повреди;
• други повреди, възникнали в резултат на неправилно транспортиране, съхранение, монтаж и включване, неправилна експлоатация;
• имащи следи от самостоятелен, неоторизиран монтаж и/или ремонт на изделието.

Średni okres trwałości – 7 lat, pod warunkiem przestrzegania przez konsumenta wymagań operacyjnych, transportowania i przechowywania.
Okres gwarancji dla urządzenia wynosi 1 rok od daty sprzedaży pod warunkiem przestrzegania przez konsumenta wymagań operacyjnych,
transportowania i przechowywania.
Gwarancja nie obejmuje produktów:
• posiadających uszkodzenia mechaniczne;
• inne uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego transportowania, przechowywania, montażu i podłączenia, niewłaściwej eksploatacji;
• które mają ślady samodzielnego, nieautoryzowanego otwarcia i/lub naprawy produktu.

В період гарантійного терміну і з питань технічної підтримки звертатися: www.enext.ua

По време на гаранционния период и техническата поддръжка, молим да се обърнете към: www.enext.bg

Адреса постачальника:

Дата виготовлення :
Дата продажу:

Електротехнічна компанія E.NEXT-Україна
08132, Україна, Київська область, м. Вишневе,
вул. Київська, 27-А, буд. «В»
тел.: +38 044 500 9000
e-mail: info@enext.ua, www.enext.ua

W okresie gwarancyjnym i w zakresie technicznym kontakt: www.enext.pl

Адрес поставщика:
Дата на производство:
Дата на продажба:

Е.НЕКСТ.КОМПАНИЯ ЕООД
България, гр. Варна, ул.Родопи 11
тел.: +359 87 7077123
e-mail: info@enext.bg, www.enext.bg

Data produkcji:
Data sprzedaży:

Adres dostawcy:

Ko NEXT Poland sp. z o.o.
ul. Trembeckiego 11A, 35-234 Rzeszow, Polska
tel.: +48 12 361 2333
e-mail: info@enext.pl, www.enext.pl

