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Elektryczne zasilanie sieciowe IT

System zasilania elektrycznego IT jest izolowanym systemem, który ma wszystkie aktywne części odizolowane od 
ziemi lub jeden punkt sieci uziemiony za pomocą wysokiej impedancji. Nieaktywne części instalacji elektrycznej są 
uziemione. Nieuziemiony system zwiększa niezawodność operacyjną i bezpieczeństwo ludzi. Dlatego jest używany 
w metalurgii, inżynierii mechanicznej, budownictwie okrętowym, systemach trakcyjnych, transporcie publicznym  
i szpitalach. Zaletą nieuziemionego systemu jest to, że urządzenie podłączone do tego systemu może pracować 
w sposób ciągły, nawet w przypadku pierwszego błędu (tzw. zwarcie doziemne). Napięcie fazowe nieuszkodzonej 
fazy (lub faz w układzie trójfazowym) zwiększa się do wartości napięcia delta podczas pierwszego błędu. System 
jest bezpieczny, jeśli nieaktywne części są prawidłowo uziemione. Powodem jest to, że nie występują większe niż 
bezpieczne poziomy prądu. Właściwa odpowiedzialna osoba musi być poinformowana o awarii, a pierwszy błąd 
musi być usunięty najszybciej, jak to możliwe. Jednak druga usterka (podwójne zwarcie doziemne) musi spowodować 
natychmiastowe odłączenie systemu zasilania. Urządzenia do monitorowania stanu izolacji lub przekaźniki prądu 
resztkowego są używane do monitorowania nieuziemionego systemu. Urządzenia te wskazują spadek poziomu izolacji 
poniżej ustawionej wartości.

Główne zalety systemu zasilania elektrycznego IT wyposażonego w urządzenia do monitorowania stanu 
izolacji:

• Ciągłość działania – w przypadku pierwszego błędu (połączenie między systemem zasilania elektrycznego IT  
 a uziemieniem – zwarcie doziemne) sieć nadal działa

• Większe bezpieczeństwo działania
 - Natychmiastowy przegląd stanu sieci, ciągłe monitorowanie poziomu izolacji do ziemi
 - Wczesne wykrywanie wadliwych urządzeń poprzez natychmiastową sygnalizację przez urządzenie monitorujące  
                 izolację
 - Mniejsze ryzyko porażenia prądem dla operatora i większe bezpieczeństwo przeciwpożarowe
 - Zapobieganie stratom produkcji i wyłączeniom, operacje mogą być kontynuowane w przypadku pierwszego  
                 zwarcia doziemnego

• Praktyka pokazuje, że istnieje absolutne minimum połączeń uziemienia spowodowane skokową zmianą rezystancji 
izolacji. Ogromna większość z nich jest spowodowana stopniowym pogarszaniem się stanu izolacji. Urządzenia 
monitorujące izolację „ISOLGUARD” firmy HAKEL są w związku z tym wyposażone w wyświetlacz pokazujący 
dokładne wartości liczbowe rezystancji izolacji oraz umożliwiający monitorowanie zmieniającego się stanu izolacji 
przed powstaniem pierwszego zwarcia doziemnego.

Hakel jest dynamiczną firmą, która od założenia w 1994 roku szybko 
rozwinęła się pod względem obrotu i asortymentu produktów. 
Dynamikę tę można zaobserwować również w podejściu do rozwoju 
jakości wytwarzanych produktów.

Doświadczenie firmy Hakel w stosowaniu energoelektroniki w przemyśle 
związane jest z jej wiodącą pozycją w Czechach i Europie. Hakel 
produkuje i eksportuje do wszystkich krajów i na wszystkie kontynenty.

Oferowane przez firmę urządzenia do monitorowania stanu izolacji 
są łatwe w stosowaniu w nieuziemionych systemach zasilania IT w 
metalurgii, inżynierii lądowej, budownictwie okrętowym, szpitalach  
i środowisku transportowym.

HAKEL spol. s r.o.
Bratri Stefanu 980

500 03  Hradec Kralove
Czechy

tel.: +420 494 942 300
fax: +420 494 942 303

e-mail: info@hakel.com
www.hakel.com

www.isolguard.com



Urządzenia do monitorowania 
stanu izolacji w systemach i 
pojazdach trakcyjnych 
+ dławiki do systemów i 
pojazdów trakcyjnych

IMD - URZĄDZENIA DO MONITOROWANIA STANU IZOLACJI  

SPD - OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ

Urządzenia do monitorowania stanu izolacji HIG93T, HIG93T/L, HIG93T/N produkowane przez firmę HAKEL dla serii ISOLGUARD są 
zaprojektowane do monitorowania rezystancji izolacji jednofazowych i trójfazowych nieuziemionych systemów elektrycznego 
zasilania IT dla systemów i pojazdów trakcyjnych.

PIIIM-275/3+1 jest urządzeniem do ograniczania przepięć udarowych typu 2+3 zgodnie z normą EN 61643-11:2012  
(IEC 61643-11:2011). Składa się z podwójnych warystorów mocy MOV w połączeniu z iskiernikiem separacyjnym GDT 
zapewniającym zerowy prąd upływu na przewodu PE i jego parametry umożliwiają kompleksowe zastosowanie. Instaluje 
się na granicy stref LPZ 1 - LPZ 2 i wyższych zgodnie z normą EN 62305:2011 (IEC 62305:2010) w rozdzielnicach pomocniczych 
i szafkach sterujących i również w stacjach ładowania pojazdów elektrycznych. Można go również znaleźć w szafach dla 
ochrony automatycznych przejść, świateł i panelów informacyjnych.

TL*T służy do dostosowania obwodów IMD do trójfazowego nieuziemionego systemu elektrycznego zasilania IT 3 × 400 V AC lub 
3 × 500 V AC. Urządzenia są przeznaczone do użytku w pojazdach szynowych.

HIG93T + TL500T
lub dla typu sieci

1

2

Ogranicznik przepięć
warystor
TYP 2

Źródło napięcia z sieci trakcyjnej
600 - 750  VDC/24 V DC (230 V AC)

PIIIM-1000 VDC

PSB

PI-k32/24 V DC 3

HL120

Urządzenie 
ograniczające 
napięcie - VLD

Ogranicznik przepięć
warystor + iskiernik
TYP 3



Urządzenia do 
monitorowania stanu 
izolacji 

Urządzenia do 
monitorowania 

izolacji 

HL120* jest urządzeniem ograniczającym napięcie (VLD zgodnie z normą EN 50122-1 wer. 2) przeznaczonym do ochrony 
nieprzewodzących napięcia konstrukcji metalowych w systemach trakcji AC lub DC. Służy do skutecznej ochrony osób, które 
mogą wejść w kontakt z tymi częściami podczas uderzenia pioruna lub w przypadku usterki linii trakcyjnych.

PIVM12,5-275/3+1 jest urządzeniem do ograniczania przepięć udarowych i odprowadzania impulsowych prądów 
udarowych typu 1+2 zgodnie z normą EN 61643-11:2012 (IEC 61643-11:2011). Składa się z podwójnych warystorów mocy 
MOV w połączeniu z iskiernikiem separacyjnym GDT zapewniającym zerowy prąd upływu na przewodu PE i jego parametry 
umożliwiają zastosowanie w obiektach z przewidywanym poziomem ochrony LPL III i LPL IV, jakimi są budynki administracyjne, 
domy mieszkalne, domy jednorodzinne lub obiekty i hale bez stałego pobytu ludzi i wyposażenia wewnętrznego. Instaluje się 
na granicy stref LPZ 0 - LPZ 1 i wyższych zgodnie z normą EN 62305:2011 (IEC 62305:2010) jak najbliżej miejsca wprowadzenia 
instalacji kablowej do obiektu - w rozdzielnicach głównych. Można go również znaleźć w stacjach ładowania pojazdów 
elektrycznych lub w szafach dla ochrony automatycznych przejść, świateł i panelów informacyjnych.

Ochrona przed prądem piorunowym i przepięciami  
warystor + iskiernik separacyjny
TYP 1+2

Ogranicznik przepięć
warystor + iskiernik
TYP 2

HIG93

HIG99
PIVM12,5-275/3+1

PIIIM-275/3+1

HL120

4

VLD - URZĄDZENIE OGRANICZAJĄCE NAPIĘCIE

5

6 7
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Ogranicznik przepięć

TYPU 1 - TN/IT 
(dla typu sieci)

Ogranicznik przepięć 

TYPU 1+2 - TN/IT 
(dla typu sieci)

Dławiki

(dla napięcia sieci)

Urządzenie 
ograniczające 
napięcie - VLD

TL400

Źródło napięcia z sieci trakcyjnej
600 - 750  VDC/24 V DC (230 V AC)

8



Urządzenie 
ograniczające 
napięcie - VLD
HGS100 RW

Urządzenia do monitorowania stanu izolacji ISOLGUARD HIG24VDC/T, HIG110VDC/T produkowane przez firmę HAKEL dla 
serii ISOLGUARD są zaprojektowane do monitorowania rezystancji izolacji systemów elektrycznego zasilania IT z napięciem 
nominalnym 24 V DC lub 110 V DC.

1

Urządzenia do 
monitorowania stanu 
izolacji w systemach i 
pojazdach trakcyjnych 

HIG110VDC/T 
lub HIG24VDC/T

PIVM12,5-275/3+1

PIIIM-275/3+1

4

HIG99
3

2

IMD - URZĄDZENIA DO MONITOROWANIA STANU IZOLACJI  

Ochrona przed prądem piorunowym i przepięciami  
warystor + iskiernik separacyjny
TYP 1+2

Ogranicznik przepięć
warystor + iskiernik
TYP 2

Urządzenia do 
monitorowania 

izolacji 

SPD - OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ
PIIIM-275/3+1 jest urządzeniem do ograniczania przepięć udarowych typu 2+3 zgodnie z normą EN 61643-11:2012  
(IEC 61643-11:2011). Składa się z podwójnych warystorów mocy MOV w połączeniu z iskiernikiem separacyjnym GDT 
zapewniającym zerowy prąd upływu na przewodu PE i jego parametry umożliwiają kompleksowe zastosowanie. Instaluje 
się na granicy stref LPZ 1 - LPZ 2 i wyższych zgodnie z normą EN 62305:2011 (IEC 62305:2010) w rozdzielnicach pomocniczych 
i szafkach sterujących i również w stacjach ładowania pojazdów elektrycznych. Można go również znaleźć w szafach dla 
ochrony automatycznych przejść, świateł i panelów informacyjnych.



Urządzenie 
ograniczające 
napięcie - VLD

HGS100 RW

Jest to zakres ograniczników napięcia przeznaczonych do ochrony przeciwprzepięciowej personelu oraz wyposażenia 
w systemach trakcji szynowej DC i AC. Zaleca się zainstalowanie tego ogranicznika między drogą powrotną prądu a 
niezelektryfikowanymi częściami struktur leżących w sąsiedztwie szyn.

VLD - DO ZASTOSOWAŃ KOLEJOWYCH

PIVM12,5-275/3+1

PIIIM-275/3+1

5

6
7

8

Ochrona przed prądem piorunowym i przepięciami  
warystor + iskiernik separacyjny
TYP 1+2

Ogranicznik przepięć
warystor + iskiernik
TYP 2

Urządzenia do 
monitorowania stanu 
izolacji 

HIG93

Dławiki

(dla napięcia sieci)
TL400

Ogranicznik przepięć

TYPU 1 - TN/IT 
(dla typu sieci) Ogranicznik przepięć 

TYPU 1+2 - TN/IT 
(dla typu sieci)

PIVM12,5-275/3+1 jest urządzeniem do ograniczania przepięć udarowych i odprowadzania impulsowych prądów 
udarowych typu 1+2 zgodnie z normą EN 61643-11:2012 (IEC 61643-11:2011). Składa się z podwójnych warystorów mocy 
MOV w połączeniu z iskiernikiem separacyjnym GDT zapewniającym zerowy prąd upływu na przewodu PE i jego parametry 
umożliwiają zastosowanie w obiektach z przewidywanym poziomem ochrony LPL III i LPL IV, jakimi są budynki administracyjne, 
domy mieszkalne, domy jednorodzinne lub obiekty i hale bez stałego pobytu ludzi i wyposażenia wewnętrznego. Instaluje się 
na granicy stref LPZ 0 - LPZ 1 i wyższych zgodnie z normą EN 62305:2011 (IEC 62305:2010) jak najbliżej miejsca wprowadzenia 
instalacji kablowej do obiektu - w rozdzielnicach głównych. Można go również znaleźć w stacjach ładowania pojazdów 
elektrycznych lub w szafach dla ochrony automatycznych przejść, świateł i panelów informacyjnych.
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Urządzenia do monitorowania stanu izolacji ISOLGUARD HIG93T, HIG93T/L, HIG93T/N
 
Urządzenia do monitorowania stanu izolacji HIG93T, HIG93T/L, HIG93T/N produkowane przez firmę HAKEL dla serii ISOLGUARD są 
zaprojektowane do monitorowania rezystancji izolacji jednofazowych i trójfazowych nieuziemionych systemów elektrycznego 
zasilania IT dla systemów i pojazdów trakcyjnych.

Umożliwiają monitorowanie jednofazowych i trójfazowych nieuziemionych systemów zasilania elektrycznego IT do maksymalnego 
napięcia roboczego 275 V AC. Jeżeli wymagane jest monitorowanie rezystancji izolacji jednofazowego lub trójfazowego 
nieuziemionego systemu zasilania elektrycznego IT o wyższym napięciu roboczym, konieczne jest stworzenie sztucznego centrum 
za pomocą dławików TL400T (nr art. 70514) lub TL500T (nr art. 70515). Tak utworzone sztuczne centrum jest podłączone do terminala 
urządzenia do monitorowania stanu izolacji HIG93T, HIG93T/L, HIG93T/N.

Urządzenia do monitorowania stanu izolacji wyświetlają wartość numeryczną zmierzonej rezystancji izolacji. Dodatkowo przyciski 
sterujące do ustawiania parametrów urządzeń do monitorowania izolacji i sygnalizacyjne diody LED służą do wyświetlania stanu 
sprawdzanej sieci.

Urządzenia do monitorowania stanu izolacji HIG93T, HIG93T/L, HIG93T/N mogą komunikować się z komputerem głównym poprzez 
magistralę RS485 za pomocą protokołu stworzonego na bazie protokołu PROFIBUS. Opis protokołu jest dostępny na żądanie.

Dwa wbudowane przekaźniki sygnalizacyjne ze stykami przełączającymi umożliwiają sygnalizację alarmu dla dwóch niezależnie 
ustawionych wartości krytycznej rezystancji izolacji. Urządzenie do monitorowania izolacji ma opcjonalną funkcję pamięci alarmu 
z opcją zakończenia alarmu za pomocą przycisku na urządzeniu do monitorowania izolacji. Można wykonać lokalne i zdalne 
testowanie funkcji urządzenia do monitorowania stanu izolacji.

Tylko jedno urządzenie do monitorowania izolacji może być podłączone do tego samego nieuziemionego systemu zasilania 
elektrycznego IT.

Właściwości podstawowe                                                                                

• Monitor rezystancji izolacji sieci prądu przemiennego o napięciu od 0 do 275 V bez dodatkowego wyposażenia, wyższe napięcia 
z dodatkowym dławikem

• Wyświetlanie zmierzonej wartości rezystancji izolacji Risol na wyświetlaczu w zakresie od 5 do 900 kΩ lub od 0,1 do 90 kΩ
• Oddzielne napięcie zasilania umożliwia monitorowanie systemu, który nie jest pod napięciem
• Przekaźnik sygnalizacyjny stanu rezystancji izolacji ze stykiem przełączającym
• Połączenie z magistralą RS485, wytrzymałość izolacji na obwody wewnętrzne i obwody sieciowe 2500 Vrms
• Opcjonalna pamięć aktywowanego alarmu z opcją odblokowania przez przycisk na urządzeniu do monitorowania izolacji
• Możliwość ustawienia monitorowanej wartości rezystancji izolacji RCRIT za pomocą wyświetlacza i przycisków w zakresie zgodnym 

z typem urządzenia do monitorowania stanu izolacji
• Regulowana histereza wartości granicznej rezystancji izolacji w zakresie od 0 do 100%
• Regulowane opóźnienie odbioru z przekaźnika sygnalizacyjnego tON za pomocą wyświetlaczy i przycisków w zakresie  

od 0 do 60 sekund
• Dostęp do ustawień urządzenia do monitorowania stanu izolacji może być zablokowany; urządzenie do monitorowania izolacji jest 

odblokowywane za pomocą kombinacji przycisków
• Szerokość modułu 2M do montażu na szynie DIN 35 W opakowaniu znajduje się płytka boczna zapewniającą stabilność produktu 

podczas wibracji

HIG93T, HIG93T/L, HIG93T/N jest zgodny z wymaganiami norm:
EN 50155 Zastosowania kolejowe – Wyposażenie elektroniczne stosowane w taborze (IEC 60571)
EN 61373 Zastosowania kolejowe – Wyposażenie taboru kolejowego – Badania odporności na udary mechaniczne i wibracje (IEC 61373)
EN 45545-2 Kolejnictwo – Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 50121-3-2 Zastosowania kolejowe – Kompatybilność elektromagnetyczna – Część 3-2: Tabor – Aparatura

Urządzenia do monitorowania stanu izolacji w systemach i pojazdach trakcyjnych

Montaż systemów trakcyjnych zgodnie z normą EN 50155
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Typ HIG93T HIG93T/L HIG93T/N

Zakres napięcia zasilania elektrycznego Un od 90 do 264 V AC lub od 90 do 370 V DC  od 12 do 36 V DC

Maksymalne napięcie robocze systemu zasilania elektrycznego IT Uit 275 V AC

Pobór mocy P maks. 5 VA

Napięcie pomiarowe UM 12 V DC

Prąd pomiarowy IM < 0,6 mA

Alternatywna rezystancja wewnętrzna wejścia pomiarowego Zi > 220 k

Wyświetlane wartości zakresu rezystancji izolacji Risol od 5 k do 900 k od 0,1 k do 90 k od 5 k do 900 k

Dokładność pomiaru              5 k ... 10 k 2 k
---

2 k

                                                   10 k ... 900 k ± 10 % ± 10 %

Dokładność pomiaru            0,1 k ... 10 k                                                   
---

0,2 k
---

                                                         10 k ... 90 k ± 10 %

Krytyczna rezystancja izolacji Rcrit
regulowana

od 5 k do 300 k
regulowana

od 0,1 k do 90 k
regulowana

od 5 k do 300 k

Histereza rezystancji izolacji Rhyst regulowana od 0 do +100% Rcrit

Opóźnienie w odbiorze sygnału statusu izolacji tON regulowane od 0 do 60 sekund

Wyjścia

Sygnalizacja beznapięciowego przełączania przekaźnika 
stykowego 1, przekaźnika 2 250 V AC / 1A

Wytrzymałość elektryczna w obwodach wewnętrznych 3750 Vrms

Wytrzymałość elektryczna w obwodach zasilania 3750 Vrms

Zdalne monitorowanie linia RS485

Linia komunikacyjna: RS485 typu MASTER-SLAVE,
9600 Bd, parzysta liczba jedynek w słowie danych Tak

Wytrzymałość izolacji w obwodach wewnętrznych i systemie 
obwodów 2500 Vrms

Dane ogólne

Stopień ochrony zgodnie z normą EN 60 529 IP20

Masa m 160 g

Materiał obudowy PA66-UL94 V0, zgodnie z normą EN 45545

Sposób montażu szyna DIN 35 mm,
produkt należy przymocować za pomocą dołączonych płyt bocznych

Zalecana sekcja podłączonych przewodów S 1 mm2

Kategoria zgodnie z normą EN 61373 1, klasa B

Numer artykułu 70 927 70 927/L 70 927/N

Warunki robocze

Temperatura działania - 25 °C ÷ + 60 °C

Ciśnienie atmosferyczne od 86 do 106 kPa

Pozycja działania dowolna

Zewnętrzne pole magnetyczne i elektryczne zgodnie z normą EN 61326-2-4

Kategoria przepięcia / napięcia próbnego III, zgodnie z normą EN 60664-1

Stopień zanieczyszczenia 2, zgodnie z normą EN 60664-1

Tryb działania ciągły

Urządzenia do monitorowania stanu izolacji w systemach i pojazdach trakcyjnych

właściwości techniczne
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Urządzenia do monitorowania stanu izolacji ISOLGUARD HIG93T/24, HIG93T/24L

Urządzenia do monitorowania stanu izolacji HIG93T/24, HIG93T/24L produkowane przez firmę HAKEL dla serii ISOLGUARD są 
zaprojektowane do monitorowania rezystancji izolacji jednofazowych i trójfazowych nieuziemionych systemów elektrycznego 
zasilania IT dla systemów i pojazdów trakcyjnych.

To umożliwia monitorowanie jednofazowych i trójfazowych nieuziemionych systemów zasilania elektrycznego IT do maksymalnego 
napięcia roboczego 275 V AC. Jeżeli wymagane jest monitorowanie rezystancji izolacji jednofazowego lub trójfazowego 
nieuziemionego systemu zasilania elektrycznego IT o wyższym napięciu roboczym, konieczne jest stworzenie sztucznego centrum 
za pomocą dławików TL400T lub TL500T produkowanych przez firmę HAKEL. Tak utworzone sztuczne centrum jest podłączone do 
terminala urządzenia do monitorowania stanu izolacji HIG93T/24, HIG93T/24L.

Diody LED sygnalizują stan monitorowanego systemu zasilania elektrycznego i urządzenia. 

Urządzenia HIG93T/24, HIG93T/24L są wyposażone w linię komunikacyjną RS485 i mogą się komunikować z komputerem głównym 
poprzez magistralę RS485 za pomocą protokołu stworzonego na bazie z protokołu PROFIBUS. Opis protokołu jest dostępny na żądanie.

Dwa wbudowane przekaźniki sygnalizacyjne ze stykami przełączającymi umożliwiają sygnalizację alarmu dla dwóch niezależnie 
ustawionych wartości krytycznej rezystancji izolacji. Urządzenie do monitorowania izolacji ma opcjonalną funkcję pamięci alarmu 
z opcją zakończenia alarmu za pomocą przycisku na urządzeniu do monitorowania izolacji. Można wykonać lokalne i zdalne 
testowanie funkcji urządzenia do monitorowania stanu izolacji.

Tylko jedno urządzenie do monitorowania izolacji może być podłączone do tego samego nieuziemionego systemu zasilania 
elektrycznego IT. 

Właściwości podstawowe                                                                                

• Monitor rezystancji izolacji sieci prądu przemiennego o napięciu od 0 do 275 V bez dodatkowego wyposażenia, wyższe  
     napięcia z dodatkowym dławikem
• Wyświetlanie zmierzonej wartości rezystancji izolacji Risol na wyświetlaczu w zakresie od 5 do 900 kΩ lub od 0,1 do 90 kΩ
• Izolowane napięcie zasilania 24 V DC umożliwia monitorowanie systemu, który nie jest pod napięciem
• Przekaźnik sygnalizacyjny stanu rezystancji izolacji ze stykiem przełączającym
• Połączenie z magistralą RS485, wytrzymałość izolacji na obwody wewnętrzne i obwody sieciowe 2500 Vrms
• Możliwość ustawienia monitorowanej wartości rezystancji izolacji RCRIT za pomocą magistrali RS485
• Regulowana histereza wartości granicznej rezystancji izolacji w zakresie od 0 do 100% za pomocą magistrali RS485
• Regulowane opóźnienie odbioru z przekaźnika sygnalizacyjnego tON za pomocą magistrali RS485 w zakresie od 0 do 60  
     sekund
• Szerokość modułu 2M do montażu na szynie DIN 35 W opakowaniu znajduje się płytka boczna zapewniającą stabilność  
     produktu podczas wibracji

HIG93T/24, HIG93T/24L jest zgodny z wymaganiami norm:
EN 50155 Zastosowania kolejowe – Wyposażenie elektroniczne stosowane w taborze (IEC 60571)
EN 61373 Zastosowania kolejowe – Wyposażenie taboru kolejowego – Badania odporności na udary mechaniczne i wibracje (IEC 61373) 
EN 45545-2 Kolejnictwo – Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 50121-3-2 Zastosowania kolejowe – Kompatybilność elektromagnetyczna – Część 3-2: Tabor – Aparatura

Urządzenia do monitorowania stanu izolacji w systemach i pojazdach trakcyjnych

Montaż systemów trakcyjnych zgodnie z normą EN 50155
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Typ HIG93T/24 HIG93T/24L

Zakres napięcia zasilania elektrycznego Un 12 do 36 V  DC 

Maksymalne napięcie robocze systemu zasilania elektrycznego IT Uit 275 V / 50 Hz

Pobór mocy P maks. 5 VA

Napięcie pomiarowe UM 12 V DC

Prąd pomiarowy IM < 0,6 mA

Alternatywna rezystancja wewnętrzna wejścia pomiarowego Zi > 220 k

Wyświetlane wartości zakresu rezystancji izolacji Risol od 5 k do 900 k od 0,1 k do 90 k

Dokładność pomiaru               5 k ... 10 k 2 k
---

                                                   10 k ... 900 k ± 10 %

Dokładność pomiaru            0,1 k ... 10 k
---

0,2 k

                                                   10 k ... 90 k ± 10 %

Krytyczna rezystancja izolacji Rcrit
regulowana

od 5 k do 300 k
regulowana

od 0,1 k do 90 k

Histereza rezystancji izolacji Rhyst regulowana od 0 do +100% Rcrit

Opóźnienie w odbiorze sygnału statusu izolacji tON regulowane od 0 do 60 sekund

Wyjścia

Sygnalizacja beznapięciowego przełączania przekaźnika 
stykowego 1, przekaźnika 2 250 V AC / 1A

Wytrzymałość elektryczna w obwodach wewnętrznych 3750 Vrms

Wytrzymałość elektryczna w obwodach zasilania 3750 Vrms

Zdalne monitorowanie linia RS485

Linia komunikacyjna: RS485 typu MASTER-SLAVE,
9600 Bd, parzysta liczba jedynek w słowie danych Tak

Wytrzymałość izolacji w obwodach wewnętrznych i systemie 
obwodów 2500 Vrms

Dane ogólne

Stopień ochrony zgodnie z normą EN 60 529 IP20

Masa m 160 g

Materiał obudowy PA66-UL94 V0, zgodnie z normą EN 45545

Sposób montażu szyna DIN 35 mm,
produkt należy przymocować za pomocą dołączonych płyt bocznych

Zalecana sekcja podłączonych przewodów S 1 mm2

Kategoria zgodnie z normą EN 61373 1, klasa B

Numer artykułu 70 927/24 70 927/24L

Warunki robocze

Temperatura działania - 25 °C ÷ + 60 °C

Ciśnienie atmosferyczne od 86 do 106 kPa

Pozycja działania dowolna

Zewnętrzne pole magnetyczne i elektryczne zgodnie z normą EN 61326-2-4

Kategoria przepięcia / napięcia próbnego III, zgodnie z normą EN 60664-1

Stopień zanieczyszczenia 2, zgodnie z normą EN 60664-1

Tryb działania ciągły

Urządzenia do monitorowania stanu izolacji w systemach i pojazdach trakcyjnych

właściwości techniczne
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Zalecane podłączenie HIG93T, HIG93T/L do monitorowanego uziemionego systemu zasilania elektrycznego IT

Jednofazowy nieuziemiony system zasilania elektrycznego IT, moduł HIG93T, HIG93T/L z sygnalizacją 
alarmu i przyciskiem zdalnego testowania

Trójfazowy nieuziemiony system zasilania elektrycznego IT (3 × 440 V AC), moduł HIG93T, HIG93T/L  
z sygnalizacją alarmu i przyciskiem zdalnego testowania

Urządzenia do monitorowania stanu izolacji w systemach i pojazdach trakcyjnych

HIG

napięcie 
zasilania
230 V AC

układ

Układ nadrzędny (PC, PLC)

TL500T HIG

napięcie 
zasilania
230 V AC

układ

Układ nadrzędny (PC, PLC)
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Zalecane podłączenie HIG93T/N, HIG93T/24, HIG93T/24L do monitorowanego uziemionego 
systemu zasilania elektrycznego IT

Jednofazowy nieuziemiony system zasilania elektrycznego IT, moduł HIG93T/N, HIG93T/24, HIG93T/24L 
z sygnalizacją alarmu i przyciskiem zdalnego testowania

Trójfazowy nieuziemiony system zasilania elektrycznego IT(3 × 440 V AC), moduł HIG93T/N, HIG93T/24, 
HIG93T/24L z sygnalizacją alarmu i przyciskiem zdalnego testowania

Urządzenia do monitorowania stanu izolacji w systemach i pojazdach trakcyjnych

HIG

napięcie 
zasilania
24 V DC

układ

Układ nadrzędny (PC, PLC)

TL500T HIG

napięcie 
zasilania
24 V DC

układ

Układ nadrzędny (PC, PLC)
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Urządzenia do monitorowania stanu izolacji ISOLGUARD HIG24VDC/T, HIG48VDC/T, HIG110VDC/T                                                                                               
 
Urządzenia do monitorowania stanu izolacji ISOLGUARD HIG24VDC/T, HIG48VDC/T, HIG110VDC/T produkowane przez firmę HAKEL 
dla serii ISOLGUARD są zaprojektowane do monitorowania rezystancji izolacji systemów elektrycznego zasilania IT z napięciem 
nominalnym 24 V DC, 48 V DC lub 110 V DC. Urządzenia nieustannie monitorują rezystancję izolacji wyjścia dodatniego i ujemnego 
systemu elektrycznego zasilania izolacji przed punktem bazowym. W przypadku urządzeń stacjonarnych punktem bazowym jest 
zwykle przewód PE. Potencjalny wolny styk przełączający przekaźnika sygnalizacyjnego przełącza się podczas zmniejszania rezystancji 
izolacji na wyjściu + lub -. Błąd jest również sygnalizowany przez diody LED na przednim panelu.

Zmierzona wartość rezystancji wyjścia dodatniego i ujemnego kontrolowanej sieci jest wyświetlana na ekranie urządzenia. Jest ono 
wyposażone w przyciski do ustawiania parametrów urządzenia do monitorowania stanu izolacji oraz diody sygnalizacyjne LED do 
wyświetlania stanu kontrolowanej sieci i samego urządzenia.

Tylko jedno urządzenie do monitorowania izolacji może być podłączone do tego samego nieuziemionego systemu zasilania elektrycznego IT.

Właściwości podstawowe                                                                                     

• Monitor do izolacji rezystancji systemów prądu stałego o napięciu znamionowym 24 V DC, 48 V DC lub 110 V DC
• Wyświetlanie zmierzonych wartości dodatniego i ujemnego wyjścia kontrolowanej sieci na ekranie urządzenia
• Dwa przekaźniki sygnalizacyjne statusu IMD i statusu monitorowanego systemu
• Opcjonalna pamięć alarmu wywołana opcją odblokowania przez przycisk na urządzeniu do monitorowania izolacji
• Połączenie z magistralą RS485, wytrzymałość izolacji na obwody wewnętrzne i obwody sieciowe 2500 V
• Opcjonalne ustawienie wartości krytycznych, wartości histerezy i innych parametrów za pomocą przycisków urządzenia do  
     monitorowania izolacji
• Dostęp do ustawień urządzenia do monitorowania stanu izolacji za pomocą przycisku może być zablokowany; urządzenie do  
     monitorowania izolacji jest odblokowywane za pomocą kombinacji przycisków
• Szerokość modułu 2M do montażu na szynie DIN 35. W opakowaniu znajduje się płytka boczna zapewniającą stabilność  
     produktu podczas wibracji

HIG24VDC spełnia wymagania standardów urządzeń:
• EN 61010-1 Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych
• HD 60364- 4- 41 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa
• EN 61557-8 Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych - Urządzenia do monitorowania stanu 

izolacji w sieciach IT
• EN 50155 Zastosowania kolejowe - Wyposażenie elektroniczne stosowane w taborze
• EN 61373 Zastosowania kolejowe - Badania odporności na udary mechaniczne i wibracje
• EN 45545-2 Kolejnictwo - Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
• EN 50121-3-2 Zastosowania kolejowe - Kompatybilność elektromagnetyczna

Rekomendowane podłączenie HIG24VDC/T, HIG48VDC/T lub HIG110VDC/T do nieuziemionego systemu IT ze zdalnymi przyciskami TEST i DEBLOCK

Urządzenia do monitorowania stanu izolacji w systemach i pojazdach trakcyjnych

System IT, U = 24 V DC (48 V DC, 110 V DC)

HIG

układ

Styk w obw. sygnalizacji KA 2

Styk w obw. sygnalizacji KA 1

Układ nadrzędny (PC, PLC)

Montaż systemów trakcyjnych zgodnie z normą EN 50155
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Typ HIG24VDC/T HIG48VDC/T HIG110VDC/T
Maksymalne napięcie robocze monitorowanego nieuziemionego systemu zasilania 
elektrycznego IT Uit 12 do 36 V DC 36 do 60 V DC 75 do 140 V DC

Zużycie P maks. 2 VA

Impedancja wewnętrzna wejścia pomiarowego Ri > 200kΩ

Wyświetlane wartości zakresu rezystancji izolacji Risol 5 kΩ ÷ 990 kΩ

Dokładność pomiaru ± 10%

Krytyczna rezystancja izolacji Rcrit regulowana 5–500 kΩ

Histereza rezystancji izolacji Rhyst regulowana 0 – +100% Rcrit

Opóźnienie w odbiorze sygnału statusu izolacji tON regulowane 0–60 sekund, z krokiem co 1 sekundę

Wyjścia
Przekaźnik sygnalizacyjny KA1
Potencjalny wolny styk przełączający: Wytrzymałość elektryczna na wewnętrzne 
obwody i obwody zasilania

250 V AC / 1A
3750 Vrms

Przekaźnik sygnalizacyjny KA2
Potencjalny wolny styk przełączający: Wytrzymałość elektryczna na wewnętrzne 
obwody i obwody zasilania

250 V AC / 1A
3750 Vrms

Linia komunikacyjna: RS485 typu MASTER-SLAVE, 9600 Bd, parzysta liczba jedynek w 
słowie danych
Wytrzymałość izolacji na wewnętrzne obwody

Tak
2500 Vrms

Dane ogólne

Typ ochrony zgodnie z normą IEC 60 529 IP20

Masa m 110 g

Materiał obudowy PA-UL94 V0

Montaż na szynie DIN 35 mm

Zalecany przekrój podłączonych przewodów S 1 mm2

Numer artykułu 70 933/T 70 935/T 70 934/T

Warunki robocze

Temperatura pracy - 25 °C ~ + 70 °C

Ciśnienie atmosferyczne 86 ÷ 106 kPa

Pozycja pracy dowolna

Zewnętrzne pole magnetyczne i elektryczne zgodnie z normą IEC 61326-24

Kategoria przepięcia / napięcia próbnego III, zgodnie z IEC 60664-1:2007

Poziom zanieczyszczeń 2, zgodnie z IEC 60664-1:2007

Typ działania ciągły

Rekomendowane podłączenie HIG24VDC/T, HIG48VDC/T lub HIG110VDC/T do nieuziemionego systemu IT ze zdalnym panelem 
sterowania MDS-D

właściwości techniczne

Urządzenia do monitorowania stanu izolacji w systemach i pojazdach trakcyjnych

układ IT, U = 24 V DC (48 V DC, 110 V DC)

HIG

Styk w obw. sygnalizacji KA 2

Styk w obw. sygnalizacji KA 1

napięcie zasilania 24 V DC
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Dławiki TL400T, TL500T                                                                                                                                   
TL*T służy do dostosowania obwodów IMD do trójfazowego nieuziemionego systemu elektrycznego zasilania IT 3 × 400 V AC lub 3 × 500 V AC.
Urządzenia są przeznaczone do użytku w pojazdach szynowych.

  Typ  TL400T TL500T

  Napięcie znamionowe Un 3 x 400 V 3 x 500 V

Maks. ciągłe napięcie robocze Uc 3 x 500 V 3 x 600 V

Materiał obudowy LATAMID 6H-V0, zgodnie z normą EN 45545-2

Masa m 330 g

 Numer artykułu 70 514 70 515

TL400T÷TL500T

Dławiki do systemów i pojazdów trakcyjnych

Serie TL400T–TL500T są zgodne z wymaganiami norm dla urządzeń:
EN 61010-1 Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych 
– Część 1: Wymagania ogólne (IEC 61010-1)
EN 45545-2 Kolejnictwo – Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
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HL120

HL120* jest urządzeniem ograniczającym napięcie (VLD zgodnie z normą EN 50122-1:2011) przeznaczonym do ochrony 
nieprzewodzących napięcia konstrukcji metalowych w systemach trakcji AC lub DC. Służy do skutecznej ochrony osób, które mogą 
wejść w kontakt z tymi częściami podczas uderzenia pioruna lub w przypadku usterki linii trakcyjnych. HL montowany jest bezpośrednio 
na zabezpieczonej konstrukcji (za pomocą dwóch śrub M12), tak aby po aktywacji tworzył przewodzące połączenie między tą 
konstrukcją a torami. Zasada konstrukcji HL opiera się na równoległym połączeniu trzech nieliniowych elementów (1 warystor z tlenku 
metalu o dużej mocy MOV i 2 tyrystory o wysokiej wydajności) wbudowanych w pokrywę ze stali nierdzewnej. Jeżeli HL zostanie 
aktywowany przez prąd piorunowy lub prąd ze styku zabezpieczonej struktury metalowej na przykład z opadniętym przewodem 
tramwajowym, ten prąd zostanie natychmiast zwarty do szyny przez szybką reakcję MOV (standardowy określony czas jego reakcji to 
25 ns). Maksymalna wartość amplitudy tego prądu może wynosić 40 kA (10/350). Podczas aktywacji MOV powstaje na nim poziom 
ochrony napięcia około 500 V. Aby ciepło uwolnione w MOV nie uszkodziło jego struktury, w sprzęt HL wbudowany jest element 
opóźniający, który przez mniej więcej 1 ms zapala oba wbudowane wysokowydajne tyrystory, a ten moment jest pochodną VPL na 
warystorze. Zgodnie z biegunowością napięcia na MOV, aktywowany jest odpowiedni tyrystor z wbudowanej pary i pobiera prąd, 
który do tego czasu przewodził aktywowany MOV. W zależności od aktualnej wartości przepływającego prądu, poziom napięcia na 
tym tyrystorze może mieścić się w zakresie 1–3 V. Jeżeli powstający prąd aktywacji jest znacznie niższy niż maksymalny prąd roboczy 
stosowanego tyrystora, ten proces może trwać nawet dziesiątki sekund (dla HL120 ten proces charakteryzuje się typową wartością 
105 A / 60 min... odwracalnie), co odpowiada przejściu ładunku 378 000 As. Duża utrata energii występuje w tyrystorze w czasie 
jego aktywacji, w związku z czym konstrukcja kołnierza HL jest oparta na zasadzie przewodzenia wyemitowanego ciepła do jego 
metalowej obudowy zewnętrznej, a następnie przez tę obudowę do struktury tworzącej konstrukcję. Ważnym wymogiem HL jest 
założenie powstawania zwarcia wewnętrznego w przypadku przeciążenia napięcia, prądu lub ciepła we wbudowanym MOV, co 
ma miejsce w przypadku wewnętrznej konstrukcji HL opisanej powyżej.

Zalety – odporność na akty wandalizmu, odporność na warunki pogodowe, długa żywotność

Typ HL120

Klasa zgodnie z normą EN 50526-2 2.2

Maksymalna wytrzymałość napięciowa Uw
60 VAC

Maksymalne napięcie zapłonowe Us
120 VDC

Znamionowy krótkotrwały prąd zwarciowy
4,7 kA / 0,023 sec (powtarzalny)

20 kA / 0,1 sec (niepowtarzalny)

Prąd odwracalny Irev
110 A / 60 min

Dane techniczne wbudowanych warystorów z tlenków metali zgodnie z normami EN 61643-11:2012 i EN 60099-4:2014

Znamionowy prąd wyładowczy In 40 kA (8/20 µs)

Prąd piorunowy impulsowy Iimp 40 kA (10/350  µs)

Maksymalne napięcie robocze Uc 115 VAC

Napięcie warystora Uv przy 1 mA 180 VDC 

Napięcie resztkowe Up przy znamionowym prądzie rozładowania In 500 V

Warunki robocze:

Temperatura -40°C to + 55°C

Moment dokręcenia 16 Nm

Wysokość powyżej poziomu morza bez ograniczeń

Typ ochrony IP 67

Masa/wymiary ok. 4,65 kg /  114 mm,  l = 95 mm

Numer artykułu 10 240

Urządzenie ograniczające napięcie – VLD
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HGS100 RW 250V, HGS100 RW 

Jest to zakres ograniczników napięcia przeznaczonych do ochrony przeciwprzepięciowej personelu oraz wyposażenia w systemach 
trakcji szynowej DC i AC. Zaleca się zainstalowanie tego ogranicznika między drogą powrotną prądu a niezelektryfikowanymi 
częściami struktur leżących w sąsiedztwie szyn. Konstrukcja wewnętrzna HGS jest oparta na zastosowaniu wypełnionej gazem lampy 
gazowanej o wysokiej mocy (GDT), która jest wbudowana w skrzynkę ze stali nierdzewnej. W razie przepięcia HGS100 RW generuje 
trwałą ścieżkę przewodzącą między obszarem przeciążenia a podstacją kolejową. Powoduje to większe obciążenia prądu, które 
są wyczuwalne w podstacji i załączają wyłącznik bezpieczeństwa, chroniąc personel oraz sprzęt. Ponadto wszystkie przepięcia 
generowane przez piorun są skutecznie ograniczane przez wewnętrzną konstrukcję HGS100 RW firmy Hakel. Wszystkie wymagania 
określone w normie EN 50122-1 i EN 61643-11 odnoszące się do elektrycznego uziemienia zabezpieczającego dla tego konkretnego 
zastosowania są również spełnione.

Typ HGS100 RW 250V HGS100 RW

Kontrole zgodnie z normami EN 61643-11, EN 50122-1

Napięcie przeskoku DC1) 250 V 500 V

Napięcie przeskoku AC > 250 Vrms

Impuls napięcia przeskoku przy 5 kV/µs – dla 99% zmierzonych 
wartości (fala 1,2/50 µs, 6 kV) < 1200 V

Maks. impuls prądu rozładowania Imax (8/20 µs) 200 kA

Znamionowy impuls prądu rozładowania In (8/20 µs) 100 kA

Maks. prąd piorunowy impulsowy Iimp (10/350 µs) 150 kA

Ładunek 75 As

Specyficzna energia 5500 kJ/Ω

Znamionowy prąd zwarciowy do 8 kArms / 100 ms (tryb AC) 
do 20 kA / 30 ms (tryb DC)

Zachowanie po znacznym przeciążeniu zwarcie wewnętrzne w korpusie HGS

Rezystancja izolacji przy 100 V DC > 1 GΩ

Pojemność elektryczna przy 1 MHz  < 35 pF

Obudowa IP66

Temperatura robocza i magazynowania  - 40 ÷ + 90°C

Masa 950 g

Kategoria klimatyczna (IEC 60068-1) 40/90/21

Numer artykułu 10 003 10 002

1) W trybie jonizowanym

   Terminy zgodnie z zal. ITU-T K-12, DIN 57845/VDE 0845 i EN 61643-11:2002

 Urządzenie ograniczające napięcie do zastosowań kolejowych – VLD
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sieci TN

1)  tablica rozdzielcza może być wyposażona

 zalecane produkty HAKEL dla 

2)  tablica rozdzielcza może być wyposażona

HLSA25-275/3+0
UC = 275 V
Imax = 50 kA (8/20)
Iimp = 25 kA (10/350)
In = 25 kA (8/20)
UP < 1,2 kV
UT = 337 V/5 sec
Odgromnik 3-bieg.
Sieć 3-fazowa TN-C
Itotal = 150 kA
”V”- connection 125 A
Monitorowanie zdalne DS (opcjonalnie)

HLSA12,5-275/3+0 M
UC = 275 V
Imax = 50 kA (8/20)
Iimp = 12,5 kA (10/350)
In = 25 kA (8/20)
UP < 1,25 kV
UT = 337 V/5 sec
Odgromnik 3-bieg.
Sieć 3-fazowa TN-C
Itotal = 37,5 kA
Moduł wymienny M
Monitorowanie zdalne DS (opcjonalnie)

HSA-275/3+0 M
UC = 275 V
In = 20 kA (8/20)
UP < 1,2 kV
Odgromnik 3-bieg.
Sieć 3-fazowa TN-C
Imax = 50 kA
Moduł wymienny M
Monitorowanie zdalne DS (opcjonalnie)

P-3k230
UC = 275 V
UOC = 6 kV (8/20)
UP < 1,2 kV

P-3k230
UC = 275 V
UOC = 6 kV (8/20)
UP < 1,2 kV

3 x PI-L xxx
UN = 500 V
IN = xxx A

3 x PI-L xxx
UN = 500 V
IN = xxx A

3 x PI-L xxx
UN = 500 V
IN = xxx A

PI-3k xxx
UC = 275 V
IN = (xxx) A*
UOC = 6 kV
UP < 850 V

PI-3k xxx
UC = 275 V
IN = (xxx) A*
UOC = 6 kV
UP < 850 V
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1)  tablica rozdzielcza może być wyposażona

2)  tablica rozdzielcza może być wyposażona

3)  tablica rozdzielcza może być wyposażona

sieci IT

HLSA 21-600/3+1 M S IT 
UN = 500 V/ 50Hz
UC = 600 V/ 50Hz
Imax = 50 kA (8/20)
Iimp = 21 kA (10/350)
UP < 2,5 kV
Moduł wymienny M
Monitorowanie zdalne DS 
(opcjonalnie)

PI-k8 IT
UN = 230 V/ 50Hz
UC = 275 V/ 50Hz
IN = 8 A 
Imax = 8 kA (8/20)
UP < 840 V
Monitorowanie zdalne DS (opcjonalnie)

PI-k8 IT
UN = 230 V/ 50Hz
UC = 275 V/ 50Hz
IN = 8 A 
Imax = 8 kA (8/20)
UP < 840 V
Monitorowanie zdalne DS (opcjonalnie)

ZS 1-230 IT
UN = 230 V/ 50Hz
UC = 275 V/ 50Hz
Imax = 8 kA (8/20)
UP < 2,2 kV

3 x PI-L xxx
UN = 500 V
IN = xxx A

3 x PI-L xxx
UN = 500 V
IN = xxx A

3 x PI-L xxx
UN = 500 V
IN = xxx A

3 x PI-L xxx
UN = 500 V
IN = xxx A
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HSA-275/3+1 M
UC = 275 V
In = 20 kA (8/20)
UP < 1,25 kV
Odgromnik 4-bieg.
Sieć 3-fazowa TN-S, TT
Imax = 50 kA
Moduł wymienny M
Monitorowanie zdalne DS (opcjonalnie)

HSA-275/3+1 M
UC = 275 V
In = 20 kA (8/20)
UP < 1,25 kV
Odgromnik 4-bieg.
Sieć 3-fazowa TN-S, TT
Imax = 50 kA
Moduł wymienny M
Monitorowanie zdalne DS (opcjonalnie)

3 x HZ110
UC = 255 V
In = 50 kA (8/20)
UP < 2,5 kV

HLA50-255/3+0
UC = 255 V
In = 50 kA (8/20)
UP < 2 kV

L1  L2

PE

L1  L2

PE

zalecane produkty HAKEL dla

ZS 1-230 IT
UN = 230 V/ 50Hz
UC = 275 V/ 50Hz
Imax = 8 kA (8/20)
UP < 2,2 kV

L1  L2

PE
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Insulation
Monitoring

Device

Surge
Protection

Device

PRODUKTY DLA SYSTEMÓW I POJAZDÓW TRAKCYJNYCH

HAKEL spol. s r.o.
Bratri Stefanu 980
500 03  Hradec Kralove
Czechy

tel.: +420 494 942 300
fax: +420 494 942 303
e-mail: info@hakel.com
www.hakel.com
www.isolguard.com
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