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 Instalację oraz eksploatację uziemników e2DELTA powinny wykonywać osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje branżowe oraz niezbędne przeszkolenie 

wykonane przez producenta aparatu. 

 W trakcie eksploatacji uziemnika zakazuje się przekraczać jego parametrów 

znamionowych. 

 W przypadku wystąpienia awarii uziemnika należy bezwzględnie powiadomić o tym 

dział serwisu producenta. 

 W trakcie eksploatacji uziemnika należy bezwzględnie pamiętać o przeprowadzeniu 

niezbędnych czynności konserwacyjnych oraz dokonywać okresowych przeglądów 

aparatu. 

 Dokumentacja DTR powinna znajdować się w miejscu, dostępnym dla obsługi 

rozdzielnicy. 
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Uziemniki typu e2DELTA przeznaczone są do zastosowań wnętrzowych, wykonane zgodnie z normą DIN VDE 

0670 - Część 2, oraz IEC 129. Napęd skokowy w który wyposażono aparat, pozwala na szybkie załączanie i 

otwieranie oraz zapewnia zdolność załączania na zwarcie. 

Uziemniki dostarczane są jako kompletny aparat wraz z dołączonymi (luzem) stykami stałymi. Prędkość 

szybkiego załączania aparatu nie zależy od rodzaju zewnętrznego napędu uziemnika. 

Poprawna pracę uziemnika e2DELTA w polu rozdzielczym zapewnia prawidłowy jego montaż. W celu 

weryfikacji poprawności działania należy przeprowadzić próbę wyrobu w polu zgodnie z wymogami DIN VDE 

0670, Część 2 lub wymaganiami IEC 129. 

 

 

 

 Temperatura otoczenia nie przekracza +60°C a jej średnia wartość mierzona w ciągu 24h nie 

przekracza +55°C. Minimalna temperatura pracy wynosi -10°C. 

 Wysokość zamontowania maksymalnie 1000m n.p.m. 

 Warunki środowiskowe w miejscu instalacji uziemnika: powietrze nie jest znacząco zanieczyszczone 

przez pyły oraz dym mające działanie korozyjne, nie występują gazy oraz opary łatwopalne. 

 Wilgotność otoczenia: 

a) Średnia wartość wilgotności względnej, mierzona w okresie 24h, nie przekracza 95%; 

b) Średnia wartość ciśnienia pary wodnej, mierzona w okresie 24h, nie przekracza 2,2 kPa; 

c) Średnia wartość wilgotności względnej, mierzona w okresie miesiąca, nie przekracza 90%; 

d) Średnia wartość ciśnienie pary wodnej, mierzona w okresie miesiąca, nie przekracza 1,8 kPa; 

 

 

 
UWAGA! 

Firma Elektrometal Energetyka S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku 

użytkowania rozdzielnic typu e2DELTA w niewłaściwych warunkach pracy. 
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Uziemnik typu e2DELTA wykonany jest w zgodności z następującymi normami: 

 

1. PN-EN 62271-102:2005 + A1:2011 + A2:2013 
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i 
sterownicza – Część 102: Odłączniki i uziemniki 
napięcia prądu przemiennego. 

2. PN-EN 62271-1:2009 + A1:2011 
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i 
sterownicza – Część 1: Postanowienia wspólne 

 

Wnętrzowy uziemnik SN typu e2DELTA 

Certyfikat numer DN/316/2014 

Wydany przez Instytut Elektrotechniki w Warszawie 
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Tabela 1 Parametry uziemnika e2DELTA 

Parametr Wartość 

Napięcie znamionowe 12 kV 17,5 kV  

Liczba faz 3  

Częstotliwość znamionowa 50 Hz  

Napięcie znamionowe wytrzymywane o częstotliwości sieciowej 28/32 kV 38/45 kV  

Napięcie znamionowe udarowe piorunowe wytrzymywane 75/85 kV 95/110 kV  

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany 31,5 kA 

Czas znamionowy trwania zwarcia 3 s 

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany 80 kA 

Trwałość elektryczna E1 

Trwałość mechaniczna 2000 cykli ZW 

 

 

Przedsiębiorstwo Elektrometal Energetyka SA prowadzi działalność zgodnie z wymogami systemu jakości 

ISO 9001 oraz systemu ochrony środowiska ISO 14001. 

Poniższa tabela przedstawia zalecane sposoby utylizacji materiałów wykorzystanych w konstrukcji 

rozdzielnicy e2DELTA: 

 

Tabela 2 Utylizacja materiałów użytych do budowy rozdzielnicy typu e2DELTA 

Materiał zastosowany w konstrukcji rozdzielnicy e2ALPHA®-G Zalecany sposób utylizacji 

Elementy wykonane z metali i ich stopów 

Segregacja i ponowne wykorzystanie 

Segregacja i ponowne wykorzystanie 

Segregacja i ponowne wykorzystanie 

Elementy termoplastyczne Ponowne wykorzystanie lub utylizacja 

Elementy wykonane z żywic epoksydowych 
Ponowne wykorzystanie elementów z metali stosowanych w 

izolatorach, utylizacja fragmentów z żywicy epoksydowej 

Elementy wykonane z gumy Utylizacja 

Materiały opakowaniowe z drewna Ponowne wykorzystanie lub utylizacja 

Materiały opakowaniowe z papieru Ponowne wykorzystanie lub utylizacja 

Materiały opakowaniowe ze styropianu Ponowne wykorzystanie lub utylizacja 
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Uziemniki typu e2DELTA maja budowę otwartą. Częścią aktywną są trzy pary noży uziemiających, 

wykonanych z płaskowników miedzianych. Noże umieszczone są na wale napędowym i połączone ze sobą 

łącznikiem zwarciowym. Na końcu łącznika zwarciowego umieszczona jest linka miedziana, służąca do 

połączenia go z potencjałem ziemi. 

Sprężyny śrubowe napędu służące do gromadzenia i oddawania energii podczas otwierania i zamykania 

aparatu, umieszczone są na dwóch końcach aparatu pomiędzy kątownikami mocującymi. Kątowniki te służą 

jednocześnie jako element mocujący aparat do sztywnej podstawy w polu rozdzielczym. Mocowanie na 

sztywnej płycie, powoduje że część aktywna uziemnika uzyskuje stabilność zapewniającą właściwą pracę 

aparatu. Styki stałe uziemnika należy mocować na torze prądowym pola zachowując wymiarowanie pokazane 

na rysunkach konstrukcyjnych uziemnika e2DELTA. 

Mechanizm załączający uziemnika nie jest bezpośrednio połączony z wałem napędowym, posiada kątową 

swobodę przez co sprężyny śrubowe mogą swobodnie oddawać zgromadzoną wcześniej energię. Do 

załączonej przekładni kątowej można zamontować dowolny układ napędowy (ręczny lub silnikowy) 

zapewniając odpowiedni moment napędowy oraz kąt obrotu 90°. 

Uziemnik należy wyłączać i załączać ruchem okrężnym w kierunku przeciwnym do stawianego oporu. Zaleca 

się oznaczenie kierunków na obudowie pola w sposób widoczny i jednoznaczny. 

Dodatkowo istnieje możliwość wyposażenia aparatu w łączniki pomocnicze, służące sygnalizacji stanu 

położenia styków. Aparat standardowo nie jest w nie wyposażony. 

  

 

 

Rys. 2.1 Widok ogólny uziemnika e2DELTA 

 



 

Dokumentacja techniczno-ruchowa uziemnika e2DELTA wersja D-14.1.1 Strona 9 z 16 

 

 

 

 

 

Rys. 2.2 Zamknięty uziemnik e2DELTA w polu e2ALPHA-G 

 

 

Rys. 2.3 Otwarty uziemnik e2DELTA w polu e2ALPHA-G 
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Rys. 2.4 Otwarty uziemnik e2DELTA w polu e2ALPHA 

 

 

Rys. 2.5 Zamknięty uziemnik e2DELTA w polu e2ALPHA 
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W celu zapewnienia właściwej pracy urządzenia należy bezwzględnie przestrzegać następujących warunków: 

 

 Uziemnik dostarczany jest w pozycji wyłączonej ze wstępnie napiętymi sprężynami; 

 Pozycja zabudowy uziemnika w polu jest dowolna; 

 Uziemnik montować w polu rozdzielczym na sztywnej podstawie; 

 Styk stały montować na szynach prądowych w położeniu wzajemnie równoległym; 

 Rozmieszczenie styków stałych w stosunku do uziemnika należy wykonać zachowując wymiary 

pokazane na rys.4.1 

 Zamontować napęd ręczny lub silnikowy; 

 Wał napędowy uziemnika można przesuwać po uwolnieniu pierścieni nastawczych; 

 Przed pierwszym zamknięciem uziemnika nasmarować smarem przewodzącym styki stałe, 

poluzować styki stałe; 

 Po zamknięciu uziemnika dokręcić śruby mocujące styki stałe; 

 Wykonać połączenie uziemiające łącznika zwarciowego za pomocą linki miedzianej; 

 Moment potrzebny do zamknięcia uziemnika dla styków niesmarowanych 90Nm, dla styków 

smarowanych 40 Nm; 

 Po zakończeniu czynności montażowych wykonać 20 prób zamknięcia i otwarcia aparatu. 
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Wielokrotne załączanie uziemnika przy obecności napięcia na stykach stałych (maksymalnie podwójne 
obciążenie 100% prądem zwarciowym znamionowym), powoduje konieczność wykonania inspekcji aparatu. 
Jeżeli widoczne są zakłócenia pracy mechanicznej, elektrycznej lub inne niepokojące objawy (w tym 
nadpalenie styków), należy wymienić pary noży oraz styk stały. 

Okresowa inspekcja uziemnika polega na następujących czynnościach: 

 

 Sprawdzenie czy napęd uziemnika pracuje swobodnie i bez zakłóceń; 

 Dokonać ogólnej kontroli połączeń mechanicznych, zabrudzenia, zawilgocenia, korozji; 

 Jeżeli to konieczne należy usunąć zabrudzenia, szczególnie na elementach izolacyjnych. Czynność 

tą najlepiej wykonać suchą, niepozostawiającą włókien ścierką. Nie używać do tego celu wełny 

czyszczącej!; 

 Przesmarować części ruchome napędu oraz uzupełnić smar przewodzący na stykach stałych; 

 Zweryfikować poprawność działania na podstawie rozdziału 3. Montaż aparatu; 

 W przypadku niejasności poprosić o pomoc producenta aparatu. 
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Rys. 4.1 Rysunek gabarytowy e2DELTA 
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