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Urzπdzenia TRE-1A i TRE-1B to
jednofunkcyjne przekaüniki cza-
sowe realizujπce funkcjÍ opÛünio-

nego za≥πczania albo opÛünionego wy≥π-
czania w regulowanym czasie od oko≥o 0,1
sekundy do oko≥o 10000 sekund. Nastawy
czasu dokonuje siÍ p≥ynnie za pomocπ jed-
nego lub dwÛch pokrÍte≥ oraz wyboru
mnoønika. Jedno pokrÍt≥o umoøliwia regula-
cjÍ czasu w zakresie od 0,1 s do 1 s nato-
miast drugie s≥uøy do regulacji czasu w za-
kresie od 0 do 10 sekund. Nastawy zakre-
sÛw czasowych (x 1, x 100, x 1.000) doko-
nuje siÍ za pomocπ mikroprze≥πcznika. Wyj-
úciowym elementem wykonawczym prze-

kaünikÛw jest styk prze≥πczny (15, 16, 18),
galwanicznie odseparowany o obciπøalno-
úci 16 A (rezyst.). NapiÍcie zasilania wy-
nosi 24 ˜ 240 V AC/DC.

TRE-1A ñ opÛünione za≥πczanie

Czas opÛünienia za≥πczenia odliczany jest
od momentu w≥πczenia napiÍcia zasilania
na zaciski wejúciowe aparatu. Po odliczeniu
nastawionego czasu nastÍpuje prze≥πczenie
styku wyjúciowego z pozycji Ñ15-16î na po-
zycjÍ Ñ15-18î (zaciski 15 i 18 zostanπ zwar-
te). Jednoczeúnie zaúwieci siÍ czerwona dio-
da ÑPracaî. Przekaünik czasowy utrzymuje
ten stan do czasu wy≥πczenia zasilania.

TRE-1B ñ opÛünione wy≥πczanie

Po w≥πczeniu napiÍcia zasilania na zaci-
ski wejúciowe aparatu, nastÍpuje prze≥π-

czenie siÍ styku wyjúciowego z pozycji
Ñ15-16î na Ñ15-18î i zaúwiecenie siÍ zie-
lonej diody ÑSieÊî i czerwonej diody ÑPra-
caî. Jednoczeúnie przekaünik czasowy za-
czyna odliczaÊ nastawiony czas opÛünie-
nia wy≥πczenia, po up≥ywie ktÛrego nastÍ-
puje powrÛt stykÛw przekaünika do stanu
wyjúciowego (zacisk Ñ15î i Ñ16î) i jedno-
czeúnie gaúnie czerwona dioda ÑPracaî.
Stan taki trwa do czasu ponownego w≥π-
czenia zasilania (po jego uprzednim wy≥π-
czeniu). Uk≥ad po≥πczeÒ do sieci oraz dia-
gram dzia≥ania pokazano na rysunku 4.

Wymienione powyøej dwie podstawowe
wersje przekaünikÛw czasowych wystÍpu-
jπ rÛwnieø w bardziej rozbudowanych od-
mianach (bez zmiany gabarytÛw):
ï wyposaøonych w dwie pary stykÛw prze-

≥πcznych,
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Aparaty sterowania
czasowego i nadzoru 
firmy ETI Polam
Roman Kłopocki

WúrÛd aparatÛw elektrycznych zainstalowanych w rozdzielnicach i szafach sterowniczych
przemys≥owych i domowych waøne miejsce zajmujπ przekaüniki czasowe, bistabilne, nadzor-
cze i wykonawcze. Budowa modu≥owa umoøliwia ich wszechstronne wykorzystanie w zaleø-
noúci od potrzeb jako zabezpieczenie silnika trÛjfazowego, wy≥πcznika zmierzchowego lub au-
tomatu schodowego. Posiadajπ wiele funkcji wykonawczych i cechujπ siÍ wysokπ niezawod-
noúciπ. Niezwykle waønπ funkcjÍ pe≥niπ rÛwnieø modu≥owe wskaüniki obecnoúci napiÍcia in-
formujπc wizualnie o aktualnym stanie sieci trÛjfazowej. W artykule opisane zosta≥y urzπdze-
nia tego typu firmy Eti Polam.

Rys. 1. WúrÛd wszystkich aparatÛw elektrycz-
nych waøne miejsce zajmujπ przekaüniki czaso-
we, bistabilne, nadzorcze i wykonawcze 

Rys. 2. 
Przekaünik
czasowy 
TRE-1A

Rys. 3. 
Przekaünik 
czasowy 
TRE -1B



ï mogπcych realizowaÊ dodatkowo dwa ty-
py funkcji cyklicznych,

ï wyposaøonych dodatkowo w zacisk (B1)
umoøliwiajπcy uruchamianie funkcji
za pomocπ zewnÍtrznego impulsu wy-
zwalajπcego.

Przekaüniki impulsowe 
(bistabilne) WB-1N, WB-1U

Przekaüniki impulsowe WB-1N (rys. 5)
sπ urzπdzeniami bistabilnym pozwalajπcy-
mi na w≥πczanie i wy≥πczanie odbiornikÛw
elektrycznych za pomocπ dowolnej liczby
przyciskÛw umieszczonych w rÛønych
miejscach. NaciúniÍcie ktÛregokolwiek
przycisku powoduje podanie impulsu (ze-
ra fazowego N) na zacisk sterujπcy ÑSî
przekaünika bistabilnego, a to powoduje
prze≥πczenie siÍ styku wyjúciowego tego
przekaünika i odpowiednio za≥πczenie lub
wy≥πczenie odbiornika (oúwietlenia).

Zastosowanie elektronicznego przekaüni-
ka impulsowego (bistabilnego) pozwala
na znaczne uproszczenie a zatem na obni-
øenie kosztÛw instalacji elektrycznej, ponie-
waø przyciski sterujπce ≥πczy siÍ rÛwnolegle
przewodem dwuøy≥owym o niewielkim
przekroju (np. 2 x 0,35 mm2, 2 x 0,5 mm2).
Przekaüniki impulsowe ñ bistabilne mogπ
byÊ zastosowane na przyk≥ad do w≥πczania

i wy≥πczania oúwietlenie na klatkach scho-
dowych, korytarzach halach itp.

Wy≥πczniki impulsowe WB wyposaøo-
ne zosta≥y w dwie diody úwiecπce LED:
zielonπ ÑSieÊî i czerwonπ ÑPracaî. åwie-
cenie zielonej diody oznacza, øe przekaü-
nik jest zasilany napiÍciem. WciúniÍcie
przycisku sterujπcego S spowoduje prze≥π-
czenie siÍ styku wyjúciowego z pozycji Ñ1-
2î na pozycjÍ Ñ2-3î i zaúwiecenie siÍ czer-
wonej diody ÑPracaî. Ponowne naciúniÍ-
cie przycisku S (tego samego lub innego
po≥πczonego rÛwnolegle), prze≥πczy styk
wyjúciowy z powrotem na pozycjÍ Ñ1-2î
i jednoczeúnie zgaúnie czerwona dioda
ÑPracaî. Uk≥ad po≥πczeÒ do sieci przedsta-
wiono na rysunku 7.

Przekaünik wykonany w wersji uniwer-
salnej WB-1U (rys. 6) zosta≥ wyposaøony
dodatkowo w prze≥πcznik wyboru sygna≥u
sterujπcego (faza L lub N), co pozwala
na jego b≥yskawiczne przystosowanie
do istniejπcej instalacji elektrycznej.
Ewentualne pod≥πczenie niew≥aúciwego
sygna≥u sterujπcego do zacisku S nie spo-
woduje uszkodzenia przekaünika (aparat
nie zareaguje). W przypadku wyboru ste-
rowania fazπ ÑLî przekaünik bistabilny
WB-1U moøe wspÛ≥pracowaÊ z przyciska-
mi wyposaøonymi w neonÛwki w iloúci
od kilkunastu do kilkudziesiÍciu ñ w za-
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Rys. 4. Schemat pod≥πczenia
do sieci oraz diagram dzia≥a-
nia przekaünikÛw czasowych
TRE-1A i TRE-1B

Rys. 6. 
Przekaünik 
impulsowy 
WB-1U

Rys. 7. Pod≥πczenie do sieci przekaünika WB-1N
sterowanego zerem (N)
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Rys. 5. 
Przekaünik 
impulsowy 
WB-1N
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leønoúci od typu zastosowanych neonÛ-
wek. Przy krÛtkich (do oko≥o 3 sekund) za-
nikach napiÍcia przekaünik bistabilny WB
pamiÍta stan dzia≥ania przed zanikiem na-
piÍcia. Uk≥ad po≥πczeÒ do sieci przedsta-
wiono na rysunku 8.

Wy≥πczniki zmierzchowe 
ETS-10b, ETS-16b i PZS

Wy≥πczniki zmierzchowe ETS (rys. 9
i 10) oraz PZS (rys. 11) przeznaczone sπ
do za≥πczania o zmierzchu i wy≥πczania
o úwicie wszelkiego rodzaju oúwietlenia
(np. reklam, ekspozycji sklepowych. oúwie-
tlenia ulic itp.). W≥πczanie i wy≥πczanie na-
stÍpuje po pewnej zw≥oce, dziÍki czemu
wyeliminowane zosta≥o reagowanie wy-
≥πcznika na skutek krÛtkotrwa≥ych przy-
padkowych impulsÛw úwietlnych (np.
úwiate≥ samochodu). Wy≥πcznik posiada
moøliwoúÊ regulacji progu zadzia≥ania nie
powodujπcπ gwa≥townych zmian szeroko-
úci histerezy (tzn. øe prÛg wy≥πczenia
o úwicie przesunie siÍ w podobnym stop-
niu jak regulowany prÛg za≥πczenia). Prπd
obciπøenia (rezyst.) nie powinien przekra-
czaÊ 10 A dla ETS-10b oraz 16 A dla ETS-
-16b i PZS. Dla wiÍkszych obciπøeÒ ko-
nieczny jest dodatkowy stycznik. 

Wersje wy≥πcznikÛw zmierzchowych
ETS produkowane sπ w hermetycznej obu-
dowie mocowanej do pod≥oøa. Natomiast
wersja PZS (IP20) przystosowana jest
do mocowania na szynie montaøowej

TH 35 i wspÛ≥pracuje z hermetycznπ son-
dπ walcowπ lub natynkowπ. W przypadku
koniecznoúci korekty progu zadzia≥ania
naleøy przyúpieszyÊ lub opÛüniÊ zadzia≥a-
nie urzπdzenia obracajπc delikatnie pokrÍ-
t≥o i obserwujπc czerwonπ diodÍ, ktÛra
bezzw≥ocznie zasygnalizuje moment osiπ-
gniÍcia progu zadzia≥ania. W wersjach
przeznaczonych do montaøu do pod≥oøa
(ETS) pokrÍt≥o regulacji oraz czerwona dio-
da widoczne sπ po wyjÍciu widocznej
na aparacie zatyczki. Pierwsza po≥owa ska-
li (oko≥o 2-20 lux.) pozwala na dok≥adniej-
sze ustawienia dla typowego zmierzchu.
Natomiast w drugiej po≥owie (20 ñ 200 lux)
niewielki obrÛt pokrÍt≥a powoduje duøe
przesuniÍcie progu zadzia≥ania (zwiÍksza-
nie czu≥oúci). Uk≥ad po≥πczeÒ do sieci
przedstawiono na rysunku 12.

Automat schodowy ESS-1 

Automat schodowy ESS-1 (rys. 13) s≥u-
øy do samoczynnego wy≥πczania oúwietle-
nia np. klatek schodowych, po up≥ywie na-
stawionego czasu odliczanego od momen-
tu w≥πczenia oúwietlenia. 

Aparat wykonany jest w jednomodu≥o-
wej obudowie z tworzywa samogasnπcego
przeznaczonej do mocowania na szynie
TH 35. Wyposaøony jest w pokrÍt≥o regu-
lacji czasu w zakresie od oko≥o 20 s do
oko≥o 10 min. NaciúniÍcie przycisku w≥π-
czajπcego oúwietlenie powoduje jednocze-
únie zasilenie urzπdzenia i rozpoczÍcie od-
liczania czasu nastawionego pokrÍt≥em.
Po up≥ywie nastawionego czasu nastÍpuje
wy≥πczenie oúwietlenia i jednoczeúnie

od≥πczenie zasilania automatu schodowe-
go dziÍki czemu nie pobiera on energii
elektrycznej (stan Ñczuwaniaî). Wyjúcie
automatu schodowego moøna obciπøyÊ
prπdem 16 A, i przy≥πczyÊ przewody
o przekroju maksymalnym 4 mm2.

Urzπdzenia moøna stosowaÊ w instala-
cji zarÛwno 3- jak i 4- przewodowej. Uk≥a-
dy po≥πczeÒ do sieci znajdujπ siÍ na rysun-
kach 14 i 15.

Zabezpieczenie silnika 
trÛjfazowego PZA-1, PZAK-1,

PZA-2, PZA-2R 

Przekaüniki serii PZA (rys. 16) przezna-
czone sπ do zabezpieczania silnikÛw trÛjfa-
zowych (3 x 400 / 230 V 50 Hz) o dowolnej
mocy przed skutkami pracy przy przerwie
obwodu w jednym z przewodÛw zasilajπ-
cych (zanik fazy), przed spadkiem napiÍcia
na przewodzie zerowym oraz spadkiem na-
piÍcia fazowego poniøej oko≥o 175 V.

Przekaünik PZAK-1 dodatkowo kontro-
luje kolejnoúÊ faz, natomiast przekaüniki
PZA-2 i PZA-2R kontrolujπ dodatkowo
styki stycznika. Zasada dzia≥ania tych
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Rys. 8. Pod≥πczenie do sieci uniwersalnego prze-
kaünika WB-1U, w ktÛrym prze≥πcznik wyboru
ustawiono na pozycjÍ sterowania fazπ (L) 

Rys. 9.
W≥πcznik
zmierzchowy
ETS-10b

Rys. 10. 
W≥πcznik 
zmierzchowy 
ETS-16b 

Rys. 11. 
W≥πcznik 
zmierzchowy 
PZS

Rys. 12. Pod≥πczenie przekaünikÛw zmierzcho-
wych ETS do sieci

Rys. 13. 
Automat 
schodowy 
ESS-1
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przekaünikÛw polega na pomiarze sk≥ado-
wej symetrycznej zerowej napiÍcia zasila-
jπcego. Po zaniku fazy lub obniøeniu na-
piÍcia do oko≥o 175 V na d≥uøej niø oko≥o
3,5 s przekaünik PZA od≥πcza silnik.
W przypadku nieprawid≥owej kolejnoúci
faz (PZAK-1) wy≥πczenie silnika jest na-
tychmiastowe. Uk≥ad nie jest czu≥y na
chwilowe wahania sieci, a takøe na asyme-
triÍ zasilania przy za≥πczaniu silnika o du-
øej mocy. Po ustaniu przyczyny zadzia≥a-
nia nastÍpuje ponowne samoczynne uru-
chomienie silnika. Jednakøe w przypadku
wykrycia asymetrii za stycznikiem (PZA-
-2/-2R) silnik zostanie wy≥πczony na sta≥e.

Przekaüniki PZA posiadajπ jednomodu-
≥owe obudowy z tworzywa sztucznego sa-
mogasnπcego i przystosowane sπ do moco-
wania na szynie TH35. Dzia≥anie przekaü-
nika sygnalizuje jedno- lub dwukolorowa
dioda LED. Wersja PZA-2R jest wyposa-
øona dodatkowo w pokrÍt≥a regulacji progu
zadzia≥ania i czasu opÛünienia zadzia≥ania.
Styki wyjúciowe przekaünika przystosowa-
ne sπ do obciπøenia prπdem 8 A. Po prawi-
d≥owym pod≥πczeniu przekaünika powin-

na úwieciÊ dioda sygnalizacyjna LED ñ zie-
lona. Zanik úwiecenia tej diody úwiadczy
o wystπpieniu braku jednej z faz lub spad-
ku napiÍcia fazowego poniøej oko≥o 175 V.
Zmiana koloru úwiecenia na czerwony
úwiadczy o nieprawid≥owej kolejnoúci faz
(PZAK-1) lub o uszkodzeniu siÍ zestykÛw
stycznika (PZA-2/-2R). W przypadku za-
stosowania przekaünika do zabezpieczenia
silnika od hydroforu, naleøy jednπ z par sty-
kÛw roboczych wy≥πcznika ciúnieniowego
w≥πczyÊ w szereg z cewkπ stycznika.
W tym przypadku wy≥πcznik ciúnieniowy
nie moøe mieÊ pod≥πczonych øadnych prze-
wodÛw fazowych. Uk≥ad po≥πczeÒ do sieci
znajduje siÍ na rysunkach 17 i 18.

TrÛjfazowe wskaüniki 
obecnoúci napiÍcia 

SON-3, SON-3K i SON-3ZP

Jednym z podstawowych warunkÛw
bezpiecznej pracy osÛb majπcych kontakt
z urzπdzeniami bÍdπcymi pod napiÍciem
jest pe≥na i czytelna informacja o aktual-
nym stanie sieci jedno- lub trÛjfazowej.

FunkcjÍ tÍ doskonale spe≥niajπ trÛjfazowe
wskaüniki serii SON (rys. 19), ktÛre za po-
mocπ sygnalizacji úwietlnej informujπ o obec-
noúci napiÍcia. Wskaüniki wykonane sπ
w oparciu o jednokolorowe (tylko czerwone
lub tylko zielone) lub rÛønokolorowe diody
úwiecπce (øÛ≥ta ñ faza L1, zielona ñ faza L2,
czerwona ñ faza L3), przeznaczone do mon-
taøu na szynie TH 35 i stopniu ochrony IP40.
Wskaünik SON-3ZP zosta≥ dodatkowo wy-

posaøony w przycisk monostabilny, ktÛrego
naciúniÍcie powoduje úwiecenie diod LED
(do czasu zwolnienia nacisku na przycisk).

inø. Roman K≥opocki

Autor jest pracownikiem

firmy ETI Polam
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Rys. 14. Pod≥πczenie automatu schodowego
ESS-1 do instalacji 3-przewodowej

Rys. 15. Pod≥πczenie automatu schodowego 
ESS-1 do instalacji 4-przewodowej 

Rys. 16. Przekaüniki zabezpieczajπce silnik trÛjfa-
zowy (od lewej): PZA-1, PZAK-1, PZA-2, PZA-2R

Rys. 17. Pod≥πczenie przekaünikÛw PZA-1 
i PZAK-1 do instalacji silnika trÛjfazowego 

Rys. 18. Pod≥πczenie przekaünikÛw PZA-2 i PZA-
-2R do instalacji silnia trÛjfazowego

Rys. 19. 
TrÛjfazowy wskaünik
obecnoúci napiÍcia
SON-3 (z lewej) 
oraz SON-3ZP

ETI-Polam Sp. z o.o.
ul. Jana Pawla ll 18
06-100 Pu≥tusk
tel. (23) 691 93 00
fax (23) 692 32 12
e-mail: etipolam@etipolam.com.pl
www.etipolam.com.pl
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