EZZ
EZZ
Elektroniczne
zabezpieczenie
ziemnozwarciowe

Elektroniczne zabezpieczenie ziemnozwarciowe przeznaczone jest do zabezpieczania
uk³adów zasilania trakcji elektrycznej pr¹du sta³ego z izolowanymi wzglêdem ziemi
obydwoma biegunami. EZZ zapewnia wy³¹czalnoœæ zwaræ doziemnych na poziomie
znacznie ni¿szym ni¿ gwarantuj¹ to podstawowe zabezpieczenia nadpr¹dowe stacji.
Urz¹dzenie produkowane jest w wersji 3300V, dostosowane do potrzeb kolejowych oraz
na napiêcie 660V wykonanie tramwajowe.
Zastosowanie EZZ na podstacjach trakcyjnych zapewnia:
• wy³¹czanie zwaræ doziemnych w podstacji,
• wy³¹czanie zwaræ doziemnych w kablach zasilaczy trakcyjnych bez zak³óceñ w pracy PT,
• wy³¹czanie podstacji przy przerwaniu kabli powrotnych,
• ochronê przeciwpora¿eniow¹,
• nadzór stanu sieci i kabli powrotnych poprzez kontrolê napiêæ i pr¹dów doziemnych,
• mo¿liwoœæ ograniczenia pr¹dów b³¹dz¹cych dziêki kontroli i sygnalizacji
doziemienia szyny minusowej.

Warianty wykonania

>> EZZ - 2T - dla potrzeb trakcji tramwajowej.
>> EZZ - 1P/2 - dla potrzeb trakcji kolejowej

W przypadku pojawienia siê na obudowach urz¹dzeñ napiêcia przekraczaj¹cego wartoœæ
napiêcia dotykowego bezpiecznego, nastêpuje zadzia³anie zwiernika tyrystorowego ³¹cz¹cego
biegun uszyniony z instalacj¹ uziemiaj¹c¹ stacji. Ochrona ta funkcjonuje niezale¿nie
od obecnoœci pomocniczych napiêæ zasilaj¹cych.
EZZ jest konstrukcj¹ dwuczêœciow¹ z³o¿on¹ ze zwiernika tyrystorowego oraz szafki
steruj¹cej. Zwiernik tyrystorowy posiada po³¹czenie z szyn¹ ujemn¹ oraz z uziemieniem
stacji. Wraz z obwodami komutacyjnymi, przekaŸnikiem nadpr¹dowym i listw¹ zaciskow¹
zamocowany jest w dolnej komorze obudowy. Górna komora szafy zawiera zespó³
steruj¹cy oraz panel sygnalizacyjno-kontrolny. Urz¹dzenie wyposa¿ono w obwody
sygnalizacji wewnêtrznej optycznej oraz zewnêtrznej - przeznaczonej do pod³¹czenia
sygnalizatorów lub obwodów automatycznego sterowania.

na podstacjach trakcyjnych.

>> EZZ - 1K/2 - dla potrzeb trakcji kolejowej
w kabinach sekcyjnych.
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Szyny jezdne
Instalacja uziemiaj¹ca podstacje
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EZZ
Dane techniczne:
Rezystancja na zaciskach
zewnêtrznych UZM-MIN:
Napiêcie progowe zadzia³ania
zwiernika:
EZZ – 2T
EZZ –1P/2, EZZ – 1K/2
Zdolnoœæ wy³¹czania pr¹dów
resztkowych:
Pr¹d zadzia³ania czujnika
nadpr¹dowego:
Stopieñ ochrony:
Wytrzyma³oœæ zwarciowa:
EZZ – 2T w czasie 200ms
EZZ – 1P/2 w czasie 250ms
EZZ – 1K/2 w czasie 250ms
EZZ – 2T w czasie 1s
EZZ – 1P/2 w czasie 1s
EZZ – 1K/2 w czasie 1s
Pomocnicze napiêcie zasilaj¹ce:
Temperatura pracy:
Masa:
Wymiary (wys. x szer. x g³êb.):

Rwe>5kÙ

UZZ = 60V ±10V
UZZ = 120V ±5%
Iw = 100A (opcjonalnie do 300A)
Ip = 600A ±50A
IP 30 (od dolu IP 00)
IZM=40kA
IZM=25kA
IZM=17kA
IZS=20kA
IZS=20kA
IZS=14kA
230V AC
5°C – 45°C
100 -110 kg
580 x 1400 x 350 [mm]

Informacje zgromadzone w tym dokumencie stanowi¹ ogólny opis mo¿liwoœci technicznych, które nie zawsze musz¹
wystêpowaæ w konkretnych przypadkach. Oczekiwane parametry nale¿y okreœliæ przy sk³adaniu zamówienia.
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