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Wyzwalacze przeciπøeniowe wy-
≥πcznikÛw sπ wyzwalaczami
nastawnymi o rÛønych prπdo-

wych zakresach nastawczych dla poszcze-
gÛlnych typÛw. Wszystkie te zakresy obej-
mujπ znamionowe prπdy ≥πczeniowe Ie od
0,10 do 18 A. Wy≥πczniki MS18 moøna in-
stalowaÊ w rozdzielnicach przystosowa-
nych do aparatury modu≥owej, w ktÛrych
montaø jest realizowany z wykorzystaniem
szyn montaøowych TH35. Konstrukcja
wy≥πcznikÛw zapewnia stopieÒ ochrony
IP20. Podwyøszenie ich stopnia ochrony
do IP41 lub IP55 jest moøliwe poprzez za-
montowanie ich w dodatkowych obudo-
wach izolacyjnych HO-41 i HO-55 (rys. 2)
do mocowania na powierzchni p≥askiej lub
w obudowach FP-41 i FP-55 do mocowa-
nia w pulpicie lub we wnÍce.

Wyzwalacze

Zadaniem wy≥πcznikÛw silnikowych,
oprÛcz wykorzystywania ich do za≥πczania
i wy≥πczania silnikÛw, jest ochrona silni-
kÛw przed skutkami zwarÊ i przeciπøeÒ.
Taki zakres ochrony jest realizowany przez
wyzwalacze przeciπøeniowe (termiczne)
i magnetyczne (zwarciowe). Wyzwalacz
zwarciowy wy≥πcznika nie dzia≥a, gdy prπd
przetÍøeniowy jest mniejszy niø jedenasto-
krotna wartoúÊ nastawy prπdu Ie. Jego
dzia≥anie jest niezaleøne od temperatury
otoczenia w zakresie -20 do +60oC (kom-
pensacja temperaturowa). Podany powyøej
prÛg dzia≥ania wyzwalaczy zwarciowych
ma zwiπzek z prπdem przeciπøeniowym
w czasie rozruchu silnikÛw indukcyjnych
klatkowych, powodujπcym powstanie
zwarciopodobnego impulsu prπdowego
trzy- do dziesiÍciokrotnie wiÍkszego niø
prπd Ie. Z tego powodu charakterystyka

wyzwalania wy≥πcznikÛw przez wyzwala-
cze zwarciowe jest dostosowana do tych
warunkÛw. UwzglÍdnia teø czas trwania
rozruchu silnika, ktÛry wynosi od 2 do 15
sekund w zaleønoúci od rodzaju obciπøe-
nia i momentu rozruchowego silnika. Pod-
czas rozruchu silnika, gdy nie wystÍpujπ
inne zak≥Ûcenia, prawid≥owo zastosowana
ochrona przeciπøeniowa nie zadzia≥a przed
jego zakoÒczeniem. 

Wy≥πczniki MS18

Jak wynika z charakterystyki czasowo-
-prπdowej t-I wy≥πczania wy≥πcznika,
ochrona przeciπøeniowa jest realizowana
do jedenastokrotnej wartoúci prπdu nasta-
wy Ie, a przy wiÍkszych prπdach wy≥πczni-
ki sπ wyzwalane przez wyzwalacze zwar-
ciowe. Wyzwalacz zwarciowy wy≥πcznika
reaguje rÛwnieø na warunki pracy niepe≥-
nofazowej. W przypadku zaniku jednej fa-

zy wy≥πcznik MS18 powoduje roz≥πczenie
obwodu zgodnie z wymaganiami normy
PN-IEC 60947-4-1. 

Dla napiÍcia znamionowego silnika
400 V AC i nastawach prπdu Ie od 0,1 A
do 10 A nie jest wymagane dodatkowe do-
bezpieczanie bezpiecznikami. Dopiero dla
nastaw prπdu od 10 A do 18 A, kiedy prπd
Icu wynosi 25 kA, jest wymagane dodat-
kowe dobezpieczanie wy≥πcznikÛw bez-
piecznikami gG/gL o prπdzie znamiono-
wym 63 A do 80 A. Tabela doboru bez-
piecznikÛw topikowych w celu dobezpie-
czenia wy≥πcznikÛw jest podana w katalo-
gu firmowym oraz w instrukcji montaøu
do≥πczonej do wy≥πcznika.

Parametry

Znamionowe napiÍcie ≥πczeniowe Ue

(miÍdzyfazowe) wy≥πcznikÛw MS18 wyno-
si 690 V. Jest to najwiÍksza wartoúÊ napiÍ-
cia znamionowego ≥πczeniowego. Wy≥πcz-
niki mogπ rÛwnieø pracowaÊ przy niøszym
napiÍciu Ue ñ 230, 400, 500 V. NapiÍcie zna-
mionowe udarowe wytrzymywane dla obwo-
dÛw g≥Ûwnych Uimp wynosi 6 kV. Wy≥πczni-
ki naleøπ do III kategorii przepiÍciowej,
okreúlajπcej rodzaj sieci, w ktÛrej mogπ byÊ
stosowane. Oznacza to, øe nie powinny one
powodowaÊ przepiÍÊ ≥πczeniowych wyø-
szych niø napiÍcie znamionowe udarowe
wytrzymywane Uimp i nie powinny byÊ na-
raøone na przepiÍcia ≥πczeniowe wyøsze od
tego napiÍcia. Wy≥πczniki MS18 wyposa-
øone sπ w zaciski g≥Ûwne umoøliwiajπce
przy≥πczenie przewodÛw o przekrojach dru-
tu (lub linki) od 0,75 do 10 mm2 (6 mm2),
natomiast dla zaciskÛw stykÛw pomocniczych
ñ od 0,75 do 2,5 mm2. Posiadajπ duøπ wy-
trzyma≥oúÊ elektrycznπ i mechanicznπ wy-
noszπcπ 50 tys. ≥πczeÒ (cykli).

Wyłączniki silnikowe
MS18 firmy ETI Polam
Piotr Perczyński

Wy≥πczniki silnikowe MS18 sπ trÛjfazowymi, rÍcznie sterowanymi aparatami rozruchowymi do
bezpoúredniego za≥πczania i wy≥πczania trÛjfazowych i jednofazowych silnikÛw prπdu prze-
miennego. Wyposaøono je w wyzwalacz przeciπøeniowy i zwarciowy. £πcznie z elementami
wyposaøenia dodatkowego urzπdzenia spe≥niajπ wymagania stawiane wy≥πcznikom g≥Ûwnym.

Rys. 1. Wy≥πcznik silnikowy MS18
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Wyposaøenie dodatkowe

Wy≥πczniki silnikowe MS18 posiadajπ
bogate wyposaøenie dodatkowe:

ï styki pomocnicze (sterownicze) HSV
ñ montowane w gnieüdzie w przedniej
czÍúci wy≥πcznika,

ï styki pomocnicze (sterownicze) HSÖ
ñ montowane do bocznej czÍúci wy≥πcz-
nika,

ï styk alarmowy HRS ñ sygnalizujπcy za-
dzia≥anie wyzwalacza termicznego lub
zwarciowego,

ï wyzwalacz napiÍciowy (wzrostowy) AR
ñ montowany do bocznej czÍúci wy≥πcz-
nika, powodujπcy wyzwolenie wy≥πczni-
ka we wszystkich warunkach pracy po
podaniu napiÍcia serujπcego. NapiÍcie
znamionowe sterujπce wyzwalacza wzro-
stowego posiada jednπ z nastÍpujπcych
wartoúci: 24, 110, 230, 400 V / 50/60 Hz,

ï wyzwalacz podnapiÍciowy UR ñ rÛw-
nieø montowany do bocznej czÍúci wy-
≥πcznika. NapiÍcie znamionowe sterujπce
wyzwalacza posiada jednπ z wartoúci
znamionowych: 24, 110, 230, 400 V /
50/60 Hz. Zadzia≥anie wyzwalacza po-
woduje wyzwolenie wy≥πcznika, gdy na-
piÍcie na jego zaciskach spadnie do war-
toúci 0,7 ñ 0,35 napiÍcia znamionowego.
Gdy napiÍcie zasilajπce wy≥πcznik jest
niøsze niø 35% napiÍcia znamionowego,

wyzwalacz uniemoøliwia za≥πczenie wy-
≥πcznika. Ponowne rÍczne za≥πczenie
wy≥πcznika po otwarciu go przez wyzwa-
lacz podnapiÍciowy jest moøliwe tylko
wÛwczas, gdy wartoúÊ napiÍcia wzroúnie
powyøej 85% wartoúci znamionowej. 
Do wy≥πcznikÛw silnikowych MS18 ofe-

rowane sπ rÛwnieø inne elementy wyposaøe-
nia dodatkowego, jak: blokady przyciskÛw
sterujπcych HZ z moøliwoúciπ zamykania na
klucz oraz przyciski bezpieczeÒstwa Stop
z moøliwoúciπ blokowania ich kluczykiem
po wy≥πczeniu wy≥πcznika MS18.

Wy≥πcznik silnikowy MS18 otrzyma≥ ty-
tu≥ Elektroprodukt Roku 2011 przyznawa-
ny przez czytelnikÛw magazynu Elektro-
systemy.

Piotr PerczyÒski

Autor pracuje jako product manager

w firmie ETI Polam

Rys. 2. 
Obudowa izolacyjna 
wy≥πcznika silnikowego MS18 
do montaøu na powierzchni p≥askiej
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