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Wymiary gabarytowe wg DIN 43625 
Wymagania i badania wg IEC 60282-1 

Dimensions acc. to DIN 43625 
Tested acc. to IEC 60282-1 
 

Zakres napi��: 3,6/7,2-36kV 
Zakres pr�dów: 6-200A 

Rated voltages: 3.6/7.2-36kV 
Current ratings: 6-200A  

 
 

 
 

1. Symbole na tabliczce znamionowej 
Strzałka wskazuje, w którym ko�cu bezpiecznika znajduje si� wybijak. 
Dodatkowo okucie na tym ko�cu wkładki bezpiecznikowej jest  
oznaczone za pomoc� samoprzylepnej czerwonej naklejki 
„STRIKER”. Okre�lenie „INDOOR - INNENRAUM” oznacza wkładk� 
wn�trzow�. Okre�lenie „OUTDOOR - FREILUFT” oznacza wkładk� 
przystosowan� do zastosowa� zewn�trznych. 
 
 
1. Symbols on the nameplate 
An arrowhead indicates in which end of the fuse-link the striker is 
placed. Additionally this end contact is specially marked by red sticker 
“STRIKER”. 
 
 
 

Legenda / Symbols: 
IN – pr�d znamionowy / rated current 
UN – napi�cie znamionowe / rated voltage 
I3 – minimalny pr�d wył�czalny / minimal breaking current 
I1 – maksymalny testowany pr�d wył�czalny / maximum tested short circuit current 
Striker 60N – wybijak, siła wybijaka – 60N na pocz�tku skoku roboczego / striker, striker force –  60N at the beginning of labour spring lead 
 

 

2. Czasy przed zapaleniem si� 
łuku elektrycznego 

Charakterystyki pokazuj� �redni czas 
topnienia topika jako funkcj� pr�du 
spodziewanego. Bł�d wynosi ±10% w 
odniesieniu do pr�du. 
 
Charakterystyki s� wa�ne dla 
wszystkich napi�� znamionowych i s� 
wyznaczone za pomoc� testu 
przeprowadzonego od stanu zimnego 
wkładki bezpiecznikowej. W niepewnej 
strefie przerywania pr�dów 
charakterystyki s� zaznaczone lini� 
przerywan�. 
 
 
 
 
 
2. Pre-arcing times 
Characteristics show the average 
melting time as a function of the 
prospective current. The deviation is 
±10% referred to the current. 
 
The characteristics are valid for all 
rated voltages and are recorded from 
fuse-link cold condition. Broken line 
indicates the uncertain interrupting 
zone. 

 
3. Wymiana przepalonych wkładek bezpiecznikowych 
Wkładki bezpiecznikowe nie mog� by� poddane regeneracji. Według 
normy IEC 60282-1, jest zalecana wymiana wszystkich trzech 
wkładek bezpiecznikowych, nawet je�li w systemie 3-fazowym miało 
miejsce przepalenie (zadziałanie) tylko jednej lub dwóch wkładek 
bezpiecznikowych. 

3. Replacement of melted fuse-links 
The fuse-links can not be regenerated. Acc. to standard IEC 60282-1, 
all 3 fuse-links should be replaced, even if only 1 or 2 of the fuse-links 
in the three-phase system have operated.  

 



Moc znamionowa transformatora / Transformer rating [kVA] 

25 50 75 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3000 3500 

Napi�cie 
znamionowe 

transformatora 
/ Transformer 
rated voltage 

[kV] 
IN Wkładki bezpiecznikowej CEF [A] 

 CEF Fuse-link IN [A] 

Napi�cie 
znamionowe 
bezpiecznika 
/ Fuse rated 

voltage 
[kV] 

3 16 25 25 40 40 50 63 80 100 125 160 200 2501 3151 2x2501 2x3151     
5 10 16 25 25 25 40 40 50 63 80 100 125 160 200 2501 3151 2x2501 2x3151   
6 6 16 16 25 25 25 40 40 50 63 80 100 125 160 200 2501 3151 2x2501 2x3151  

3,6/7,2 

10 6 10 16 16 16 20 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 2x160 2x200 2x200 
12 6 6 10 16 16 16 20 20 25 40 40 50 63 80 100 125 160 200 2x160 2x200 

12 

15 6 6 10 10 16 16 16 20 20 25 40 40 50 63 80 100 125 2x100 2x125  17,5 
20 6 6 6 10 10 16 16 16 20 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 2x100 2x100 
24 6 6 6 6 10 10 16 16 16 20 20 25 40 40 50 63 80 100 125 2x100 

24 

30 6 6 6 6 6 10 10 16 16 16 25 25 25 40 40 2x25 2x40    
36 6 6 6 6 6 10 10 10 16 16 25 25 25 40 40 2x25 2x40 2x40   

36 

1 – Wkładka bezpiecznikowa CMF / CMF Fuse-link 
 
4. Dobór wkładek bezpiecznikowych do ochrony 

transformatorów 
Tabela została wyznaczona zgodnie z normami IEC 60787 i              
IEC 62271-105. Zało�ono nast�puj�ce warunki pracy transformatora: 

• Maksymalne długotrwałe przeci��enie  – 150%; 
• Warto�� pr�du magnetyzuj�cego – 12×In przez 100ms; 
• Napi�cie zwarcia transformatora zgodne z IEC 60076-5;  
• Standardowe �rodowisko pracy wkładek bezpiecznikowych. 

Dla innych warunków pracy obliczenia musz� by� powtórzone. 
Tabela informuje, jaki pr�d znamionowy bezpiecznika nale�y wybra� 
dla danego napi�cia mi�dzyprzewodowego sieci i mocy znamionowej 
transformatora.  

4. Choice of fuse-link for protection of transformers 
The table was calculated according to standards IEC 60787 and IEC 
62271-105. Following transformer’s work conditions were assumed: 

• Maximum long-lasting overload – 150%; 
• Magnetizing inrush current – 12×In during 100ms; 
• Transformer short-circuit voltage according to IEC 60076-5; 
• Standard ambient working conditions of fuses. 

For different criteria fuse selection must be recalculated. 
The table informs which rated current to choose for the fuse-link for 
given line voltage and transformer rating.  
 

 

 

5. Wykres siły wybijaka 
Wykres siły wybijaka jest zgodny z wymaganiami IEC. 
Typ wybijaka wg. IEC 60282-1: �redni 
Energia podczas skoku roboczego: 0,7J 
Wybijak pełni rol� mechanicznego wska�nika zadziałania wkładki i 
umo�liwia zdaln� sygnalizacj� zadziałania oraz współprac� wkładki z 
rozł�cznikiem. 
 
5. Force diagram of the striker 
The force diagram is in accordance with IEC Standard requirements. 
Striker type acc. to IEC 60282-1: medium 
Labour spring energy: 0,7J 
Striker is a mechanical indicator of fuse-link operation, makes remote 
signaling and switch-fuse combination possible.   

 
6. Zasady doboru wkładek bezpiecznikowych 
Wkładka bezpiecznikowa powinna spełnia� poni�sze warunki: 
• Znamionowy pr�d wkładki powinien by� wi�kszy ni� 

maksymalny pr�d roboczy w chronionym obwodzie; 
• Znamionowe napi�cie wkładki powinno by� nie mniejsze od 

maksymalnego napi�cia mi�dzyfazowego w obwodzie; 
• Spodziewane pr�dy zwarciowe w zabezpieczanym obwodzie 

powinny by� wi�ksze od pr�du I3 i mniejsze od pr�du I1 wkładki; 
• Przepi�cia generowane przez wkładk� podczas wył�czania 

zwarcia powinny by� mniejsze od wytrzymało�ci napi�ciowej 
udarowej izolacji zabezpieczanego obwodu. 

Powy�sze warunki mog� by� niewystarczaj�ce do poprawnego 
doboru wkładki bezpiecznikowej. Dobór wkładek bezpiecznikowych 
nale�y wył�cznie do kompetencji projektanta systemu 
energetycznego. 

6. Fuse-links selection rules 
The fuse-link should satisfy the following terms: 
• Fuse-link rated current shall be greater than the maximum circuit 

operating current; 
• Fuse-link rated voltage shall be equal to, or higher than the 

maximum line-to-line voltage; 
• Prospective short-circuit current in protected circuit shall be 

greater than fuse-link current I3 and less than fuse-link current I1;  
• Overvoltages generated by a fuse-link during short-circuit 

clearing shall be less than circuit impulse insulation withstand; 
Presented rules may be not enough to a proper fuse-link selection. 
Choice of a suitable fuse-link is a system designer’s competence. 
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