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isiVolt™ jest nowym wskaźnikiem 
obecności napięcia oferowanym 
przez ABB do zastosowań w sys-
temach średniego napięcia.

Jest to pierwszy na świecie wskaźnik 
obecności napięcia montowany bezpo-
średnio na szynach prądowych lub prze-
wodach nadający się nie tylko do zasto-
sowań wnętrzowych, ale również napo-
wietrznych. Wskazanie obecności napię-
cia odbywa się poprzez wyświetlenie du-
żego i wyraźnego znaku na wyświetlaczu 
wskaźnika. 
Unikalna technologia wyświetlacza cie-
kłokrystalicznego (LCD) zastosowana 
we wskaźniku VisiVolt™ została rozwinię-
ta w Centrum Badawczym ABB w Kra-
kowie. Specjalnie zaprojektowana we-
wnętrzna struktura LCD daje nieosiągal-
ną dotąd czułość na pole elektryczne 
wokół przewodu, na którym wskaźnik 

jest zainstalowany. Dzięki temu wskaźnik 
nie wymaga zastosowania żadnego ukła-
du elektronicznego, co czyni urządzenie 
wyjątkowo odpornym i trwałym.
Produkt został zaprojektowany i wdrożo-
ny we współpracy Centrum Badawczego 
ABB i ABB Sp. z o.o. Oddział w Przasny-
szu. Obudowa VisiVolt™ wykonana z naj-
wyższej klasy elastomeru silikonowego 
do zastosowań elektrycznych daje wy-
soką odporność na trudne warunki at-
mosferyczne, a jej pomarańczowy flu-
orescencyjny kolor zapewnia doskonałą 
widoczność wskaźnika wśród innych ele-
mentów systemu.
Tak opracowana technologia, jak i pro-
dukt chronione są międzynarodowymi 
zgłoszeniami patentowymi o zasięgu 
globalnym.
Wskaźniki VisiVolt™ dostosowane są do 
napięć nominalnych systemu od 3kV do 

36kV, mogą pracować w temperaturach 
od –40°C do +85°C i są w pełni odpor-
ne na prądy zwarciowe i przepięcia. 
Wskaźnik VisiVolt™ wskazuje obecność 
napięcia, gdy przekracza ono 45% war-
tości nominalnej w systemach trójfazo-
wych – zgodnie z wymaganiami norm 
PN-EN/IEC.
Pilotowy produkt VisiVolt™ był prezento-
wany przez ABB w skali globalnej i spotkał 
się z dużym zainteresowaniem klientów. 
Pierwsza pilotowa instalacja uruchomiona 
na obiekcie ENION S.A. w Krakowie, za-
równo w zastosowaniu napowietrznym jak 
i wnętrzowym działa już od ponad roku. 
VisiVolt™ może być zastosowany do sy-
gnalizacji obecności napięcia w otwar-
tych celach rozdzielczych i na szynach. 
Stanowi bez porównania lepszą al-
ternatywę dla nie produkowanych już 
i bardzo słabo widocznych wskaźników 

ABB oferuje nowy wskaźnik 
obecności napięcia 
instalowany bezpośrednio 
na szynach i przewodach 
ŚN w zastosowaniach 
napowietrznych i wnętrzowych.

Montaż wskaźnika VisiVolt™. Do montażu uży-
wa się dwóch opasek kablowych – montaż na 
szynie prądowej.

Montaż wskaźnika VisiVolt™. Do montażu uży-
wa się dwóch opasek kablowych – montaż na 
przewodzie o małej średnicy.

Instalacja pilotowa VisiVolt™ na obiekcie Enion 
SA oddział w Krakowie; Na zdjęciu produkt pi-
lotowy w obudowie w kolorze szarym zainsta-
lowany w kwietniu 2005.

VisiVolt™, pasywny 
wskaźnik napięcia

Instalacja pilotowa VisiVolt™ na obiekcie Enion 
SA oddział w Krakowie; Na zdjęciu produkt pi-
lotowy w obudowie w kolorze szarym zainsta-
lowany w kwietniu 2005.
Wskaźnik działający podczas deszczu.
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pięcia na przewodach bez użycia do-
datkowego sprzętu, przez co ułatwia 
lokalizację zwarć i uszkodzeń systemu. 
Wskaźniki VisiVolt™ zapewniają również 
zwiększenie bezpieczeństwa eksploata-
cji systemu. Dostarczając dodatkowe 
i niezależne wskazanie obecności nie-
bezpiecznego napięcia aktywnie ostrze-
gają personel, przez co mogą zapobiec 
wypadkom i związanym z nimi następ-
stwom i kosztom.
Wskaźnik VisiVolt™ posiada certyfikat do-
puszczenia do zastosowań w energety-
ce wydany przez Instytut Elektrotechniki 
w Warszawie.

1) Na nie izolowanych przewodach oraz na szynach o szerokości do 30mm
2) Na izolowanych przewodach (grubość izolacji do 3 mm) oraz na szynach o szerokości więk-

szej niż 30 mm
3) W zależności od podziałki międzyfazowej
4) p-g = napięcie faza-ziemia; p-p = napięcie międzyfazowe
5) Dla podziałek międzyfazowych w zakresie podanym w instrukcji montażu i obsługi
6) Podane prądy zwarciowe wytrzymywane obowiązują wyłącznie dla wskaźników VisiVolt™ 

i nie są nadrzędne w stosunku do specyfikacji systemu, na którym zainstalowano wskaźniki

Typ VisiVolt™ VV-A VV-B

System 
3-fazowy

Napięcie nominalne 
(Un)

kV
3.0 – 13.5 1) 
6.0 – 13.5 2) 13.5 – 36.0

Napięcie znamionowe kV 3.6 – 17.5 3) 17.5 – 40.5 3)

Napięcie progowe  
(p-g i p-p) 4), 5)  

> 0,6 kV 
< 45% Un

> 1.5 kV 
< 45% Un

Linia 
1-fazowa

Napięcie nominalne 
(Un p-g) 4) kV 3.5 – 6.0 6.0 – 20.0

Napięcie progowe 
(p-g) 4)  

> 1.0 kV 
< 78% Un

> 1.5 kV 
< 78% Un

Częstotliwość znamionowa Hz 50 – 60

Czas odpowiedzi s
< 1 przy temperaturze –20°C i powyżej 
< 3 przy temperaturze –30°C 
< 10 przy temperaturze –40°C

Prąd zwarciowy krótkotrwały  
wytrzymywany (1s) 6) kA 63

Prąd zwarciowy szczytowy  
wytrzymywany 6) kA 164

Zakres temperatury pracy °C –40  –  +85

Wymiary mm 92 x 63 x 38

Masa netto g 109

Instalacja pilotowa VisiVolt™ w Elektrowni Wodnej Żarnowiec SA. 
Wskaźniki zainstalowane na szynach 6kV.

Używane dotychczas w Elektrowni Wodnej w Żarnowcu wskaźniki neono-
we o bardzo słabo widocznym wskazaniu.

Podstawowe cechy  
wskaźnika VisiVolt™:

 przeznaczony do każdego nieekra-
nowanego układu średniego na-
pięcia

 dostosowany dla napięć nominal-
nych sieci 3-36kV

 zapewnia stale dostępną dodatko-
wą i niezależną informację o obec-
ności napięcia

 zastosowanie wnętrzowe i napo-
wietrzne

 dobra widoczność wskazania nie-
zależnie od oświetlenia

 urządzenie pasywne i w pełni bez-
obsługowe

 pełna odporność na przepięcia 
i prądy zwarciowe

 bardzo małe gabaryty i zwarta bu-
dowa

 przystosowany do instalacji na  
stałe

 prosty montaż za pomocą opasek 
kablowych

 możliwość montażu na:
a) szynach prądowych
b) przewodach:

• nieekranowanych, nieizolowa-
nych i izolowanych

• o każdej typowej średnicy 
i przekroju

 typowe zastosowania – wnętrzowe 
i napowietrzne:
a) otwarte systemy rozdzielcze
b) przyłącza transformatorów roz-

dzielczych
c) punkty zasilania kablem ŚN
d) końcówki rozłączników 

i odłączników


Pasywny wskźnik napięcia w wersji pi-
lotażowej miał nazwę PassVI, natomiast 
wersja komercyjna wskaźnika otrzymała 
nazwę VisiVolt™.



Więcej informacji: 
Kamil Piekutowski
tel.: (22) 51 52 504

ABB Sp. z o.o.
ul. Żegańska 1

04-713 Warszawa
e-mail: passvi.plabb@pl.abb.com

neonowych powszechnie dotychczas 
instalowanych w rozdzielniach. 
Po zainstalowaniu, VisiVolt™ daje moż-
liwość odczytania stanu obecności na-


