
II. PRZEKAŹNIKI I ELEKTROMAGNESY 
Przekaźniki i elektromagnesy typu zrk. 

Lp. Nazwa Symbol

1 Przekaźnik neutralny dwupołożeniowy

2 Przekaźnik o przyciaganiu kotwicy opóźnionym elektrycznie

3 Przekaźnik o zwalnianiu kotwicy opóźnionym elektrycznie

4 Przekaźnik na prąd zmienny

5 Przekaźnik z prostownikiem

6 Przekaźnik neutralny, dwupołożeniowy, dwuzwojnicowy

7 Przekaźnik migowy

8 Przekaźnik trójpołożeniowy na prąd stały

9 Przekaźnik indukcyjny, dwupołożeniowy.

10 Przekaźnik indukcyjny, trójpołożeniowy

11 Przekaźnik czasowy z opóźnionym działaniem

12
Zasadniczy stan pracy przekaźnika: 
a)czynny 
b)bierny 

13
Zasadniczy stan pracy przekaźnika z przytrzymaniem mechanicznym kotwicy: 
a) czynny (kotwica podparta) 
b) bierny (kotwica zwolniona)

14

Przekaźnik z podanym zasadniczym stanem pracy 
a) stan czynny przekaźnika 
b) stan bierny przekaźnika 
UWAGA 
Strzałkę przy symbolu przekaźnika zaleca się stosować, jeżeli ze schematu nie wynika w sposób jasny i jednoznaczny zasadniczy stan pracy przekaźnika i gdy zachodzi potrzeba
ułatwienia czytania schematów, np. schematy rysowane w układzie pionowym, schematy rysowane w układzie mieszanym (poziomo-pionowym) lub schematy nietypowe.

15
Przekaźnik z przytrzymaniem mechanicznym kotwicy 
a) stan czynny przekaźnika 
b) stan bierny przekaźnika

16
Elektromagnes bloku na prąd zmienny, blok odblokowany 
a) okienko blokowe białe 
b) okiennko blokowe czerwone

17
Elektromagnes bloku na prąd zmienny, blok zablokowany 
a) okienko blokowe białe 
b) okiennko blokowe czerwone

18
Elektromagnes bloku na prąd stały, blok oblokowany 
a) okienko blokowe białe 
b) okienko blokowe czerwone

19
Elektromagnes bloku na prąd stały, blok zablokowany 
a) okienko blokowe białe 
b) okienko blokowe czerwone

20
Elektromagnes bloku ze zwalniaczem pomocniczym 
a) blok na prąd stały 
b) blok na prąd zmienny

21
Elektromagnes bloku przekaźnikowego 
a) blok odblokowany 
b) blok zablokowany

22 Elektromagnes elektrycznej zastawki na prąd ciągły

23
Elektromagnes elektrycznej zastawki zatrzaskowej 
a) w położeniu zasadniczym uniemożliwiającym blokowanie 
b) w położeniu zasadniczym umożliwiającym blokowanie

24
Elektromagnes powtarzacza blokowego 
a) okienko blokowe białe, na powtarzaczu tarczka biała 
b) okienko blokowe czerwone, na powtarzaczu tarczka czerwona

25
Elektromagnes powtarzacza semafora ramiennego 
a) stan czynny elektromagnesu 
b) stan bierny elektromagnesu

26 Elektromagnes zastawki dźwigni sygnałowej lub zwrotnicowej

27 Elektromagnes elektrycznego sprzęgła ramienia semafora lub tarczy ostrzegawczej

28 -
39   

Przekaźniki typu teletechnicznego

40
Przekaźnik teletechniczny (elektromagnetyczny) jednozwojnicowy 
UWAGA: 
Symbole w rzędzie 1 należy stosować przy poziomym układzie schematów, w w rzędzie 2 - przy pionowym układzie schematów.

41 Przekaźnik teletechniczny (elektromagnetyczny) o zwalnianiu kotwicy opóźnionym elektrycznie.

42 Przekaźnik teletechniczny (elektromagnetyczny) o przyciąganiu kotwicy opóźnionym elektrycznie.

43 Przekaźnik teletechniczny (elektromagnetyczny) na prąd zmienny.

44 Przekaźnik teletechniczny (elektromagnetyczny) o dwóch zwojnicach.

45 Przekaźnik teletechniczny polaryzowany

46 Licznik telefoniczny, symbol ogólny.

47 Przekaźnik cieplny

48
Przekaźnik teletechniczny (elektromagnetyczny) o jednej zwojnicy z opornikiem o końcach 
a) oddzielnych 
b)wspólnych ze zwojnicą.

49 Elektromagnes wybieraka

50 -
59

Przekaźniki stosowane w urządzeniach elektrycznych z zależnościami suwakowymi

60 Przekaźnik sygnałowy

61 Przekaźnik żądania zgody

62 Przekaźnik otrzymania zgody lub nakazu

63 Przekaźnik przeciwwtórny

64 Przekaźnik przeciwwtórny z przytrzymaniem mechanicznym kotwicy

65 Przekaźnik pomocniczy zwolnienia przebiegu

66 Przekaźnik pomocniczy zwolnienia przebiegu z przytrzymaniem mechanicznym kotwicy

67 Elektromagnes zastawczy dźwigni przebiegowo-sygnałowej, przeciwbiegowej, sygnałowej lub blokowej.

68 Elektromagnes przebiegowy utwierdzający

69 Przekaźnik wyłączający szyny izolowanej z przyciskiem szynowym

70 Przekaźnik zwalniający szyny izolowanej z przyciskiem szynowym

71 Przekaźnik szyny izolowanej

72 Przekaźnik przycisku szynowego

73 Przekaźnik kontrolny szyny izolowanej

74 Przekaźnik pomocniczy zwalniający szyny izolowanej

75 Przekaźnik dzwonka

76 Przekaźnik kontrolny napięcia.

77 Przekaźnik do różnych celów

78 Powtarzacz semafora ramiennego sygnału "Stój"

79 Powtarzacz semafora ramiennego sygnału "Wolna droga"

80 Przekaźnik kontrolny napędu

81 Przekaźnik kontrolny oświetlenia elektrycznego semafora i tarczy mechanicznej

82 Elektromagnes kontrolny zwrotnicowy

83 Elektromagnes zwalniający zwrotnicowy

84 Przekaźnik pomocniczy zwrotnicowy

85 Elektromagnes zastawczy dźwigni zwrotnicowej

86 Przekaźnik kontrolny ryglowy

87 -
100

 
 


