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Wy≥πczniki instalacyjne nadprπ-
dowe Etimat 11 to popularne
bezpieczniki automatyczne no-

wej generacji, zwane rÛwnieø bezpieczni-
kami p≥askimi, na prπdy znamionowe od
0,5 A do 63 A (rys. 1). Podobnie jak cera-
miczne bezpieczniki topikowe aparaty te
s≥uøπ do zabezpieczana kabli i przewodÛw
przed cieplnymi skutkami przeciπøeÒ
i zwarÊ w instalacjach elektrycznych. Ich
p≥aski kszta≥t wynika z tego, øe w obec-
nych rozdzielnicach elektrycznych,
w miejscu zainstalowania wy≥πcznikÛw
nadprπdowych stosowany jest tzw. system
modu≥owy ñ szeregowy. Oznacza to, øe
wszystkie aparaty umieszczone w roz-
dzielnicy muszπ mieÊ podobny kszta≥t
i wymiary, aby moøna je montowaÊ zatrza-
skowo obok siebie na odpowiednio wypro-
filowanej szynie montaøowej umieszczo-
nej na dnie rozdzielnicy. 

W wy≥πcznikach nadprπdowych Etimat 11
przeznaczonych do zastosowaÒ przemy-
s≥owych düwignia za≥πczajπca umieszczo-
na jest na wysokoúci osi poprzecznej apa-
ratu. Wy≥πczniki posiadajπ szerokie wy-
posaøenie dodatkowe jak: aparat Etimat
RC przeznaczony do zdalnego sterowa-
nia, styki pomocnicze PS/SS oraz sygna-
lizacyjne zadzia≥ania wyzwalacza wy-
≥πcznika. DostÍpne sπ takøe: dodatkowa
wersja wy≥πcznika Etimat 11 QC z bez-
úrubowymi zaciskami przewodÛw oraz
wersja wy≥πcznika Etimat DC przezna-
czona do zabezpieczania obwodÛw prπdu
sta≥ego.

Elementy informacyjne

Wy≥πcznik nadprπdowy Etimat 11 na
swojej przedniej czÍúci (pod düwigniπ) po-
siada nadrukowane niezbÍdne dla uøyt-
kownikÛw dane techniczne oraz umiesz-
czone elementy informacyjne, takie jak:
ï nadruk Etimat 11 ñ symbol fabryczny,
ï symbol B 40 (przyk≥adowo) ñ charakte-

rystyka B (zdolnoúÊ przetrzymywania

prπdÛw zwarciowych), prπd znamiono-
wy 40 A,

ï nadruk ñ zdolnoúÊ wy≥πcznika
do wy≥πczania prπdÛw zwarciowych do
10 000 A (wed≥ug wymagaÒ normy PN-
-EN 60947-2 wy≥πczniki Eimat 11 sπ
zdolne do wy≥πczania prπdu zwarciowe-
go do 15 kA),

ï okienko kontrolne z informacjπ o po≥o-
øeniu stykÛw wewnÍtrznych wy≥πczni-
ka: I ñ za≥πczone, 0 ñ roz≥πczone,
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E11 – nowa linia 
aparatury modułowej
firmy ETI Polam
Roman Kłopocki

Firma ETI Polam oprÛcz kilku innych nowoúci wprowadzi≥a do oferty nowπ seriÍ wzorniczπ
aparatury modu≥owej niskiego napiÍcia ñ E11. W jej sk≥ad wchodzπ m.in. wy≥πczniki nadprπ-
dowe Etimat 11 z szerokim wyposaøeniem dodatkowym, wy≥πczniki rÛønicowoprπdowe EFI
czy wy≥πczniki rÛønicowoprπdowe z cz≥onem przeciπøeniowym KZM. Pierwsza z cyklu publi-
kacji prezentuje wy≥πczniki nadprπdowe Etimat 11.

Rys. 1. 
Wy≥πcznik 

nadprπdowy 
Etimat 11 3p
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ï informacja o polskich i miÍdzynarodo-
wych certyfikatach jakoúci posiadanych
przez produkt.

Wyzwalacze

Wy≥πczniki automatyczne nadprπdowe
Etimat 11, tak jak inne tego typu konstruk-
cje, posiadajπ standardowo wbudowane
dwa rodzaje wyzwalaczy ñ termiczny (bi-
metalowy) oraz elektromagnetyczny. Wy-
zwalacz termiczny to krπøek bimetalowy
(rys. 2), ktÛry pod wp≥ywem przep≥ywu
przez niego prπdu przekraczajπcego oko≥o
dwukrotnie prπd znamionowy In wy≥πcz-
nika nagrzewa siÍ, wygina w kszta≥t mi-
seczki i po pewnym czasie uruchamia me-
chanizm wy≥πczajπcy wy≥πcznika. Taki po-
ziom przekroczenia prπdu znamionowego
nazywany jest przeciπøeniem zabezpiecza-
nego obwodu. Gdy prπd w obwodzie z ja-
kichkolwiek przyczyn przekroczy kilka-
krotnie wartoúÊ prπdu znamionowego In

wy≥πcznika, to jest to stan zwarcia (np.
zwarcie przewodÛw fazowego L i neutral-
nego N w gniazdku instalacyjnym uøyt-
kownika). Zadzia≥a wÛwczas wyzwalacz
elektromagnetyczny (zwarciowy) i wy-
≥πcznik wy≥πczy obwÛd bezzw≥ocznie lub
w czasie bardzo krÛtkim, chroniπc przewo-
dy przed uszkodzeniem (przepaleniem)
i ewentualnym powstaniem poøaru. 

Charakterystyka 
czasowo-prπdowa

ZdolnoúÊ wy≥πcznika
nadprπdowego do prze-
trzymywania prπdu
zwarciowego, a tym sa-
mym czas jego zadzia≥a-
nia w zaleønoúci od war-
toúci prπdu zwarciowego
lub przeciπøeniowego za-
leøy od charakterystyki
czasowo-prπdowej wy-
≥πcznika ñ B, C, D lub K
(rys. 3).

Charakterystyka B

Wy≥πczniki nadprπdowe o charaktery-
styce B s≥uøπ g≥Ûwnie do ochrony odbior-
nikÛw niewraøliwych na skutki przeciπøeÒ
termicznych i o ma≥ych prπdach rozrucho-
wych. Aparaty przeznaczone sπ do stoso-
wania w elektrycznych instalacjach domo-
wych i przemys≥owych, np. do zabezpie-
czania obwodÛw z niewielkπ liczbπ ürÛde≥
úwiat≥a lub z odbiornikami o charakterze
rezystancyjnym (oporowym np. grzejniki
elektryczne). Zakres dzia≥ania bezzw≥ocz-
nego wyzwalacza elektromagnetycznego
wynosi od 3 x In do 5 x In (In ñ prπd
znamionowy wy≥πcznika). Przy
wartoúciach prπdu p≥ynπcego przez
wy≥πcznik mniejszych niø 3 x In nie
nastπpi zadzia≥anie wyzwalacza
elektromagnetycznego, ale przy
d≥uøszym czasie przep≥ywu prπdu
zbliøonego do tej wartoúci zadzia≥a
wyzwalacz termiczny. Dla charak-
terystyki B umowny prπd niezadzia-
≥ania wyzwalacza termicznego
w czasie krÛtszym niø jedna godzi-
na wynosi 1,13 x In. Natomiast
umowny prπd zadzia≥ania w czasie
krÛtszym niø jedna godzina wynosi
1,45 x In.

Charakterystyka C

Wy≥πczniki nadprπdowe o cha-
rakterystyce C sπ przeznaczone do
ochrony obwodÛw elektrycznych
i odbiornikÛw niewraøliwych na
skutki przeciπøeÒ termicznych, lecz
o znacznych wartoúciach prπdu roz-
ruchowego. Aparaty przeznaczone
sπ do stosowania w elektrycznych
instalacjach domowych w obwo-
dach z silnikami elektrycznymi
o ma≥ej mocy, zespo≥ami oúwietle-

niowymi, transformatorami. Zakres za-
dzia≥ania bezzw≥ocznego wyzwalacza
elektromagnetycznego wynosi od 5 do 10
x In. Przy wartoúciach prπdu mniejszych
od 5 x In nie wystπpi bezzw≥oczne zadzia-
≥anie wyzwalacza elektromagnetycznego
(wy≥πcznik nie wy≥πczy obwodu przy krÛt-
kotrwa≥ym przep≥ywie takich prπdÛw). Dla
charakterystyki C umowne wartoúci prπ-
dÛw zadzia≥ania i niezadzia≥ania wy≥πcz-
nikÛw sπ takie same jak dla charakterysty-
ki B, gdyø parametry wyzwalacza termicz-
nego w wy≥πcznikach nadprπdowych o cha-
rakterystyce C i B sπ jednakowe.

Charakterystyka D

Wy≥πczniki nadprπdowe o charaktery-
styce D sπ przeznaczone do ochrony ob-
wodÛw elektrycznych i odbiornikÛw o du-
øych prπdach rozruchowych. Powinny byÊ
stosowane w obwodach i instalacjach zasi-
lajπcych odbiorniki o ciÍøkim rozruch, np.
silniki o duøych mocach, jak i w liniach za-
silajπcych rozbudowane zespo≥y oúwietle-
niowe oraz transformatory. Zakres zadzia-
≥ania bezzw≥ocznego wyzwalacza elektro-
magnetycznego dla tego typu aparatÛw
wynosi od 10 do 20 x In. Umowne prπdy
zadzia≥ania i niezadzia≥ania oraz parame-
try wyzwalacza termicznego w wy≥πczni-
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Rys. 2. Wyzwalacz zwarciowy wy≥πcznika 
Etimat 11 3p

Rys. 3. Charakterystyka czasowo-prπdowa K wy≥πcznika
Etimat 11



kach o charakterystyce D sπ identyczne jak
w wy≥πcznikach o charakterystyce B i C.

Styki g≥Ûwne wy≥πcznikÛw nadprπdo-
wych Etimat 11 wykonane sπ z odpowied-
niego stopu metalu zawierajπcego srebro,
co zapewnia ich duøπ trwa≥oúÊ, na pozio-
mie oko≥o 10 tys. prze≥πczeÒ.

Charakterystyka K

Wy≥πczniki nadprπdowe o charakterysty-
ce K takøe sπ przeznaczone do ochrony ob-
wodÛw elektrycznych i odbiornikÛw o du-
øych prπdach rozruchowych. Powinny byÊ
stosowane w obwodach i instalacjach zasi-
lajπcych zarÛwno odbiorniki o ciÍøkim roz-
ruch, np. silniki o duøych mocach, jak i roz-
budowane zespo≥y oúwietleniowe oraz
transformatory. Zakres zadzia≥ania bez-

zw≥ocznego wyzwalacza elektromagne-
tycznego dla charakterystyki K wynosi od
8 do 12 x In. Natomiast prπd niezadzia≥a-
nia wyzwalacza przeciπøeniowego jest
rÛwny 1,05 x In, a prπd pewnego zadzia≥a-
nia ñ 1,2 x In. Ten typ charakterystyki po-
zwala na optymalne zabezpieczenie obwo-
du oraz na unikniÍcie nieprzewidzianych
zadzia≥aÒ wy≥πcznikÛw. Naleøy dodaÊ, øe
charakterystyka K wy≥πcznikÛw jest przy-
wo≥ana normπ PN-EN 60947-2, podczas
gdy charakterystyki standardowe B, C, D
sπ podyktowane normπ PN-EN-60898.

Wy≥πczniki wielobiegunowe

W przypadku wy≥πcznikÛw wielobie-
gunowych (wielofazowych), poszcze-

gÛlne modu≥y sπ ze sobπ sprzÍgniÍte
mechanicznie zarÛwno przez wewnÍtrz-
ny mechanizm wyzwalacza, jak i ze-
wnÍtrznπ düwigniÍ prze≥πczajπcπ. Po-
nadto konstrukcja wy≥πcznikÛw wielo-
biegunowych z biegunem neutralnym
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Rys. 4. Dodatkowe funkcje wy≥πcznika Etimat 11

Rys. 5. Przy≥πczanie przewodu do zacisku bez-
úrubowego wy≥πcznika Etimat 11 QC



(1p+N, 3p+N) umoøliwia przy za≥πcza-
niu wy≥πcznika wczeúniejsze za≥πczenie
bieguna neutralnego niø ≥πczenie biegu-
nÛw fazowych, natomiast przy wy≥πcza-
niu pÛüniejsze wy≥πczenie modu≥Ûw fa-
zowych. 

Inne funkcje

Wy≥πczniki nadprπdowe Etimat 11 po-
siadajπ ponadto nastÍpujπce funkcjonalno-
úci:
ï moøliwoúÊ plombowania w pozycji za≥π-

czonej i wy≥πczonej,
ï moøliwoúÊ ≥πczenia wielu wy≥πcznikÛw

ze sobπ za pomocπ sztywnej szyny most-
kujπcej, zarÛwno na zaciskach dolnych
jak i gÛrnych,

ï zatrzask dwustopniowy na szynÍ monta-
øowπ pozwalajπcy na wyjÍcie pojedyn-
czego wy≥πcznika z pakietu bez rozpina-
nia szyny mostkujπcej,

ï okienko kontrolne ñ wskaünik po≥oøenia
stykÛw wewnÍtrznych ñ za≥πczony lub
wy≥πczony.

Wy≥πczniki Etimat 11 QC

NastÍpnπ nowπ grupπ wy≥πcznikÛw nad-
prπdowych jest seria Etimat 11 QC (quick
connecting) (rys. 5) przystosowanych do
szybkiego, bezúrubowego przy≥πczania
przewodÛw. Parametry techniczne tej grupy
aparatÛw sπ identyczne jak opisanych wcze-
úniej wy≥πcznikÛw Etimat 11. Ich zakres
prπdÛw znamionowych wynosi od 0,5 A do
20 A, przy charakterystykach czasowo-
-prπdowych B, C, D, K. Zakres przekroju
przy≥πczanych przewodÛw dla wersji QC
wynosi od 1,5 mm2 do 4 mm2. W celu
od≥πczenia przewodu z zacisku bezúrubo-
wego naleøy wcisnπÊ dostÍpnπ izolowanπ
czÍúÊ ma≥ym wkrÍtakiem i pociπgnπÊ prze-

wÛd w gÛrÍ (rys. 6). Istnieje rÛwnieø moø-
liwoúÊ sprawdzenia prÛbnikiem obecnoúci
napiÍcia na zacisku bezúrubowym. W tym
celu naleøy grot prÛbnika wcisnπÊ w ma≥y
otwÛr znajdujπcy siÍ po prawej stronie wy-
stajπcej izolowanej czÍúci zacisku (rys. 7). 

inø. Roman K≥opocki

Autor jest pracownikiem 

firmy ETI Polam
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Rys. 6. Od≥πczanie przewodu od zacisku bezúru-
bowego wy≥πcznika Etimat 11 QC

Rys. 7. Kontrola obecnoúci napiÍcia na zacisku
bezúrubowym wy≥πcznika Etimat 11 QC
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