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Przekaźnik kontroli stanu izolacji z lokalizacją doziemień 

Przekaźnik kontroli stanu izolacji z lokalizacją doziemień HAKEL ISOLGUARD HIG-IFL1 jest to urządzenie przeznaczone do kompletnego 
monitorowania stanu izolacji jednofazowych układów IT. Przekaźnik umożliwia monitorowanie sieci zaprojektowanych i 
eksploatowanych według norm EN 33 2000-7-710 (instalacje elektryczne w placówkach służby zdrowia), EN 61 010-1, EN 61 557-1, EN 
61 557-8, aż do maksymalnego napięcia roboczego 275 V AC.

Umożliwia analizę obciążenia cieplnego i prądowego transformatora separacyjnego. Przekaźnik HIG-IFL1 jest wyposażony w funkcję 
lokalizacji doziemień, która umożliwia użytkownikowi łatwe i dokładne zlokalizowanie części mierzonej sieci (tzw. kanału), w której 
doszło do naruszenia stanu izolacji (IFLS – Insulation Fault Location System).

Przekaźnik posiada wyświetlacz do wyświetlania wartości liczbowej zmierzonej rezystancji izolacji oraz wartości obciążenia prądowego 
i cieplnego transformatora separacyjnego. Posiada też przyciski do nastawiania parametrów przekaźnika i sygnalizacyjne LED do 
sygnalizacji stanu kontrolowanej sieci, łącznie z sygnalizacją LED stanów poszczególnych części (w kanałach) układu IT.

Z pomocą interfejsu RS485 można do przekaźnika podłączyć panel MDS-D z wyświetlaczem dotykowym, który służy do wyświetlania 
aktualnie mierzonych wartości i aktualnego nastawienia przekaźnika. Komunikacja za pośrednictwem linii RS485 przebiega z pomocą 
protokołu opierającego się na protokole PROFIBUS. Opis protokołu komunikacyjnego jest do dyspozycji użytkowników.

Wbudowane styki umożliwiają zdalną sygnalizację błędu stanu izolacji kontrolowanej sieci, ewentualnie również sygnalizację 
przeciążenia cieplnego i prądowego.

Do jednej sieci IT nie może być podłączonych więcej przekaźników kontroli stanu izolacji. 

Podstawowe charakterystyki

• Monitor stanów izolacji układów AC z napięciem od 0 do 275 V
• Lokalizacja błędu izolacji w ośmiu samodzielnych obwodach (kanałach) układu IT, większa liczba kanałów jest możliwa 

zwykorzystaniem modułów rozszerzających
• Wyświetlanie mierzonej wartości rezystancji izolacji, obciążenia cieplnego i prądowego na wyświetlaczu
• Pomiar temperatury transformatora separacyjnego sieci IT z pomocą jednego z trzech typów czujników
• Pomiar obciążenia prądowego transformatora separacyjnego z pomocą przekładników pomiarowych TAR
• Styki sygnalizacyjne błędów kontrolowanej sieci
• Podłączenie do linii RS485, wytrzymałość izolacyjna 2500 Vef w stosunku do obwodów wewnętrznych i obwodów sieci
• Możliwość podłączenia panelu dotykowego zdalnej sygnalizacji MDS-D firmy HAKEL
• Możliwość komunikacji z urządzeniem nadrzędnym przez interfejs RS485
• Opis protokołu komunikacyjnego jest do dyspozycji użytkowników.
• Możliwość nastawiania wartości krytycznych histerezy i innych parametrów za pomocą przycisków przekaźnika
• Dostęp do nastawienia przekaźnika przyciskami można zamknąć, otwarcie przekaźnika przeprowadza się kombinacją przycisków.
• Oddzielone napięcie zasilania umożliwia też monitorowanie sieci nie znajdującej się pod napięciem.
• Moduł standardu rack case 19“ wysokość 1U
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Montaż wyrobu
Przekaźnik kontroli stanu izolacji HAKEL ISOLGUARD HIG-IFL1 jest skonstruowany tak, aby był  możliwy wygodny montaż do systemu 
listew z rozstawem w standardzie 19“. Jeżeli aplikacja użytkownika nie posiada tej możliwości, z wyrobem dostarcza się system 
redukcyjny, który umożliwia zamontowanie wyrobu na tylnej ścianie szafy rozdzielczej lub na ścianie.

Przykład użycia systemu redukcyjnego i montażu na tylnej ścianie szafy rozdzielczejtPrzykład montażu do standardu 19“
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Przykładowy schemat podłączeń systemu HIG-IFL1 

Układ IT, Uit = max. 275 VAC
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