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3,6 kV (1,5 kV)  /  630A  /  20 kA 

Odłącznik z uziemnikiem szybkim 
Disconnector with fast earthing switch 
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Odłącznik z uziemnikiem szybkim 

EDJAN  531_1000 

Odłącznik z uziemnikiem szybkim EDJAN 531_1000 jest przeznaczony do montażu w 

urządzeniach elektroenergetycznych, w szczególności górniczych. 

Konstrukcja tego aparatu oparta jest na odłącznikach z uziemnikami szybkimi marki 

Edjan, sprawdzonych w wieloletniej eksploatacji w trudnych warunkach. Ich budowa wy-

różnia się m.in. tym, że: 

- układ kinematyczny napędu styków blokuje je w stanie przewodzenia, jak i w sta-

nie uziemienia; 

- specjalna konstrukcja styków ruchomych pozwala osiągać znakomite parametry 

napięciowo-prądowe; 

- styki stałe odłącznika i uziemnika, wykonane w specjalnej technologii, gwarantują 

wysoką stabilność parametrów i pewność działania; 

- konstrukcja aparatu umożliwia identyfikację położenia styków z 5-ciu kierunków 

obserwacji; 

- niskonapięciowe styki krańcowe w wyposażeniu dodatkowym, umożliwiają sygnali-

zację pracy aparatu. 

Disconnector combined with fast earthing switch EDJAN 531_1000 is designed for elec-

tro-energetical applications, especially for mining industry. 

The design is based on previous Edjan disconnectors with fast earthing switches, which 

proved their reliability during many years of exploitation in tough conditions. Their 

original design stands out by: 

- moving contacts are blocked in position of conduction as well as in position of 

earthing; 

- special design of moving contacts allows to achieve very high voltage-current 

performance; 

- apparatus fixed contacts are made in special technology to ensure high reliability 

and parameters stability; 

- construction of earthing switches allows contacts position identification from 5 

directions; 

- apparatuses are available with optional low-voltage auxiliary contacts indicating 

status of the apparatus. 

Disconnector with fast earthing switch 



Dane znamionowe 

Nominal data 
530_1000 531_1000 

Napięcie znamionowe 

Rated Voltage 
1,5 kV * 3,6 kV * 

Częstotliwość znamionowa — liczba faz 

Rated frequency — no of phases 
50 Hz - 3 * 50 Hz - 3 * 

Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej 

Power frequency withstand voltage 
  

Napięcie probiercze udarowe piorunowe 1,2/50μs 

Lightning impulse withstand voltage 
  

Prąd znamionowy ciągły 

Rated continuous current 
630 A * 630 A * 

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany 

Rated short-time withstand current 
20 kA - (1s) * 20 kA - (1s) * 

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany 

Rated peak withstand current 
  

Prąd znamionowy załączalny uziemników 

Rated  current of earthing switches 
  

Trwałość mechaniczna 

Mechanical durability 
  

Odporność na wilgotne gorąco 

Durability for hot humidity 
  

Klasa 

Class 
  

* Wartości zakładane - aparat w trakcie testów / 

Estimated values - apparatus under testing 


