


 

 

 

 Użytkownik urządzenia odpowiedzialny jest za zapewnienie ciągłości obwodów podłączanych do 

urządzenia, jak również za sprawdzenie danych znamionowych urządzenia, instrukcji obsługi i 

instrukcji instalowania przed uruchomieniem i eksploatacją. 

 Użytkownik jest odpowiedzialny za zgodne z przeznaczeniem zainstalowanie i użytkowanie 

urządzenia, w sposób określony przez producenta. W przeciwnym razie środki bezpieczeństwa 

przewidziane w urządzeniu mogą ulec osłabieniu. 
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Wszystkie informacje, zdjęcia i rysunki zawarte w niniejszej instrukcji zostały oparte na najnowszych danych 

o urządzeniu, dostępnych w czasie publikacji. Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian 

specyfikacji lub projektu w każdym czasie, bez uprzedzenia i bez podejmowania jakichkolwiek zobowiązań 

stąd wynikających.  

 

Lp. Data Rozdział Opis zmiany 
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Urządzenia typu e²ECHO są zgodne z postanowieniami poniższych dyrektyw oraz norm: 

 2004/108/WE 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbliżenia 

ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej i 

uchylająca dyrektywę 89/336/EWG (EMC). 

 2006/95/WE 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji 

ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do 

stosowania w określonych granicach napięcia (LVD). 

 PN-EN 60255-26:2014-01 

Przekaźniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczeniowe. Część 26: Wymagania dotyczące 

kompatybilności elektromagnetycznej. 

 PN-EN 60255-27:2006 

Przekaźniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczeniowe. Część 27: Wymagania bezpieczeństwa 

wyrobu. 

 PN-EN 62271-206:2011 

Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 206: Układy wskazujące obecność 

napięcia na napięcia znamionowe powyżej 1kV do 52kV włącznie. 
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Wskaźniki napięcia typu e²ECHO są urządzeniami przeznaczonymi do kontroli napięcia przemiennego na 

szynach zbiorczych rozdzielnicy SN. Sygnalizacja obecności napięcia pozwala uniknąć przypadkowych 

załączeń uziemnika, co zwiększa bezpieczeństwo obsługi rozdzielnicy. Wskaźnik napięcia z blokadą 

uziemnika typu e²ECHO-B wyposażony jest w styki pomocnicze współpracujące z cewką blokującą możliwość 

manewrowania uziemnikiem. Wskaźnik typu e²ECHO-Bd wyposażony jest dodatkowo w funkcję blokady, po 

zdjęciu której możliwe jest zamknięcie uziemnika w zależności od obecności napięcia na szynach. 

Wskaźniki napięcia występują w wersjach IP40 (Rys. 2.1) oraz IP 54 (Rys. 2.2). 

 

 

Rys. 2.1 Wskaźnik napięcia e²ECHO-B IP40 

 

 

Rys. 2.2 Wskaźnik napięcia e²ECHO-B IP54 
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Wskaźniki napięcia typu e²ECHO sygnalizują obecność napięcia poprzez świecenie trzech neonówek 

widocznych na frontowym panelu urządzenia oznaczonych jako L1, L2, L3. 

Urządzenia przystosowane są do współpracy z izolatorami reaktancyjnymi o prądzie od 100 do 300 μA w taki 

sposób, aby spełnione zostały wymagania ujęte w normie PN-EN 62271-206:2011, wg której obecność 

napięcia sygnalizowana jest dla napięcia na szynach większego niż 45% napięcia nominalnego, a brak 

napięcia – dla wartości mniejszej niż 10%. 

Na płycie czołowej znajdują się gniazda umożliwiające podłączenie zewnętrznego przenośnego wskaźnika 

napięcia, który może być również używany do uzgadniania faz. 

Wskaźnik napięcia z blokadą uziemnika typu e²ECHO-B wyposażony jest dodatkowo w styki pomocnicze 

służące do blokowania możliwości załączenia uziemnika w przypadku obecności napięcia na szynach lub w 

przypadku zaniku napięcia zasilania pomocniczego. Stan styków pomocniczych sygnalizowany jest na panelu 

frontowym urządzenia poprzez dwie diody: czerwoną i zieloną. 

Wskaźnik napięcia typu e²ECHO-Bd wyposażony został w układ blokujący możliwość załączenia uziemnika. 

Jest ona cały czas aktywna, a jej zdjęcie następuje po naciśnięciu przycisku DB dostępnego na panelu 

przednim lub podaniu napięcia o wartości napięcia pomocniczego na wejście odblokowujące. Po puszczeniu 

przycisku oraz zaniku napięcia odblokowującego odliczany jest czas deblokady wynoszący ok. 30s. W tym 

czasie możliwe jest zamknięcie uziemnika w zależności od obecności napięcia na L1, L2 i L3. Po tym czasie 

blokada jest ponownie aktywowana. 

Tabela 1 Zasada działania 

Warunki e²ECHO-W e²ECHO-B 

Obecne napięcie na L1, L2, L3 

Blokada nieaktywna 

Zapalone odpowiednie wskaźniki 

L1, L2, L3 

Zapalone odpowiednie wskaźniki 
L1, L2, L3. 

Styki przekaźnika w pozycji NC 

Sygnalizacja braku zezwolenia na 
uziemienie 

(zapalona czerwona dioda). 

Brak napięcia na L1, L2, L3  

Blokada nieaktywna 

Zgaszone odpowiednie wskaźniki 

L1, L2, L3 

Zgaszone odpowiednie wskaźniki 
L1, L2, L3. 

Styki przekaźnika w pozycji NO. 

Sygnalizacja zezwolenia na uziemienie 
(zapalona zielona dioda). 

Blokada aktywna  

Styki przekaźnika w pozycji NC 

Sygnalizacja braku zezwolenia na 
uziemienie 

(zapalona czerwona dioda). 
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Tabela 2 parametry techniczne 

Parametr Wartość 

Znamionowa wartość napięcia pomocniczego 110V AC/DC 

230V AC/DC 

Wartość mocy pobieranej z obwodu zasilania pomocniczego w stanie oczekiwania < 0,5VA 

w stanie zadziałania < 2,5VA 

Przedział wartości prądu izolatora przy Un 100-300μA 

Czułość wskaźnika 40μA 

Czułość blokady 40μA 

Zakres napięcia działania blokady ≥ 1100V 

Częstotliwość znamionowa 50/60Hz 

Temperatura prac - 10 … + 55°C 

Temperatura magazynowania - 25 … + 75°C 

Średnia wilgotność względna w ciągu 24 h Maks. 95% 

Czas odpowiedzi przekaźnika <1s 

Stopień ochrony IP40 

IP54 

Wartość napięcia deblokady jak Uzas 

Czas deblokady 30±5s 

Wytrzymałość elektryczna izolacji 2kV, 50Hz, 1min. 

Zastosowany typ przekaźnika wyjściowego RM84-2012-35-1005 

* na specjalne zamówienie klienta. Stopień ochrony definiowany jest od strony czołowej dla normalnej pozycji 

i pracy urządzenia. 
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Każde urządzenie opatrzone jest tabliczką znamionową zawierającą informacje: 

 Producent: Elektrometal Energetyka S.A., 

 typ urządzenia: e²ECHO-B / e²ECHO-Bd / e²ECHO-W, 

 dane znamionowe, 

 schemat podłączenia, 

 indywidualny numer seryjny z kodem kreskowym, 

 oznakowanie CE. 

 

Przykładowe tabliczki pokazano na Rys. 5.1, Rys. 5.2, Rys. 5.3. 

 

 

Rys. 5.1 Tabliczka znamionowa e²ECHO-B 

 

Rys. 5.2 Tabliczka znamionowa e²ECHO-W 

 

 

Rys. 5.3 Tabliczka znamionowa e²ECHO-Bd 
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Urządzenie powinno być instalowane przy braku napięcia na izolatorach, w miejscu zapewniającym warunki 

środowiskowe określone w PARAMETRACH TECHNICZNYCH. Urządzenie należy zamocować przy pomocy 

dostarczonych elementów mocujących w otworze montażowym o wymiarach przedstawionych na rys. 3. 

Schematy podłączenia przedstawiono na rysunkach 4 i 5. 

Przekaźnik nie wymaga uziemienia ochronnego ze względu na obudowę wykonaną z tworzywa sztucznego. 

Zaciski urządzenia należy podłączyć przewodami 1 mm 2 mm lub 1,5 mm2 450/750V. 

 

 

Rys. 6.1 Otwór do montażu przekaźników typu e²ECHO 
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Rys. 6.2 Schemat podłączenia e²ECHO-B 

  

Rys. 6.3 Schemat podłączenia e²ECHO-W 

 

 

Rys. 6.4 Schemat podłączenia e²ECHO-Bd 
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Urządzenia nie wymagają specjalnych zabiegów eksploatacyjnych. W przypadku wątpliwości co do 

poprawności działania należy zastosować zewnętrzny wskaźnik napięcia podłączany do gniazd dostępnych 

na panelu frontowym. 

W przypadku zastosowania wskaźnika napięcia w pomieszczeniu o wysokim nasłonecznieniu, należy 

zastosować dodatkowe środki w celu prawidłowej interpretacji wskazania wskaźnika (np. poprzez ocienienie 

wskaźników). 

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia wskaźnika nie należy naprawiać urządzenia samodzielnie. 

Wskazanie urządzenia nie jest wystarczające aby stwierdzić bezwzględny brak napięcia. Jeżeli odpowiednie 

procedury określają to jako obowiązkowe, to należy użyć wskaźników napięcia zgodnych z IEC 61243-1, IEC 

61243-2 oraz IEC 61243-5. 
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