
Elektromechaniczny napęd typ NIEN-1.2

Napęd typu NIEN-1.2 jest kolejnym etapem modernizacji napędów elektromechanicznych. 
W proponowanym rozwiązaniu zastosowano w module informacyjno-sterowniczym napędu nowe 
rodzaje przycisków sterujących, przełączników, zacisków przyłączeniowych, czujników położenia
dźwigni napędu i drzwiczek. W podzespole wykonawczym napędu elektromechanicznego
zastosowano nową cichobieżną, precyzyjną przekładnię mechaniczną ze specjalnym silnikiem 
DC typu ECM 350/063 o mocy znamionowej chwilowej 500W S2 i mocy znamionowej nominalnej 
350W S1 oraz czujniki indukcyjne położenia wału wyjściowego przekładni.

Nowy napęd NIEN-1.2 jest przystosowany do pracy w cyklu zamknij, otwórz (C-O) łączników 
napowietrznych średniego napięcia (odłączników, rozłączników, wyłączników) np. SRN-24, 
SRNkp-24/400 produkcji IE-ZD w Białymstoku i innych. Zastosowany w napędzie moduł
informacyjno-sterowniczy umożliwia uruchamianie napędu lokalnie z poziomu szafy napędu oraz 
zdalnie drogą radiową lub teleinformatyczną za pomocą specjalnego sterownika obiektowego
z akumulatorami podłączonego do napędu NIEN-1.2. Do celów montażowo-serwisowych służy 
napęd ręczny korbowy. Zainstalowany moduł realizuje funkcje informacyjne stanu napędu i łącznika
do sterownika oraz funkcje sterowniczo-wykonawcze pochodzące ze sterownika.

PARAMETRY  TECHNICZNE
- napięcie zasilania........................... 24V DC (z akumulatorów sterownika obiektu)
- prąd znamionowy........................... 21A S1 / 29A S2
- moc znamionowa........................... 350W S1 / 500W S2
- moment znamionowy..................... 1,12Nm S1 / 1,57Nm S2
- czas cyklu otwierania - O............... 0,5s
- czas cyklu zamykania - C.............. 0,5s
- skok cięgna.................................... 160mm
- masa napędu................................. 16kg
- wymiary gabarytowe...................... 450x305x260 mm
- trwałość mechaniczna................... 5000 cykli C-O
- klasa napędu................................. M2
- stopień ochrony obudowy.............. IP44, IK10

055 404Nr kat.

 INSTYTUT  ENERGETYKI
ZAKŁAD  DOŚWIADCZALNY  w Białymstoku

15-879 Białystok       ul. Św.Rocha 16

Sekretariat  tel/fax 742 85 91      Centrala  742 29 27       Dz. Handlowy  tel/fax 742 45 60
www.iezd.pl             e-mail:iezd@iezd.pl



Stanowisko rozłącznikowe sterowane zdalnie 
z napędem typu NIEN-1.2

Napęd wyposażony jest w blokadę mechaniczną i elektryczną uniemożliwiającą uruchomienie 
napędu przy wykonywaniu różnych czynności operacyjnych na liniach i urządzeniach SN.
Napęd jest przystosowany do montażu na różnych słupach linii napowietrznych SN. Jest 
dostarczony z konstrukcją mocującą do słupów.

Elektromechaniczne napędy typu  NIEN-1.2 mogą współpracować ze wszystkimi dostępnymi 
sterownikami teleinformatycznymi i radiowymi w sieciach GSM/GPRS, Tetra i innych.
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