
III. ZESTYKI 
Zestyki stosowane w schematach elektrycznych i mechanicznych urządzeń zrk 

Lp. Nazwa Symbol

101
Zestyk zwierny (roboczy) łączący w stanie czynnym przekaźnika 
UWAGA: 
Symbole w 1 rzędzie należy stosować przy poziomym układzie rysowania schematów, a w rzędzie 2 - przy pionowym układzie rysowania schematów

102 Zestyk bierny (roboczy) przerywający w stanie biernym przekaźnika

103 Zestyk rozwierny (spoczymkowy) przerywający w stanie czynnym przekaźnika

104 Zestyk rozwierny (spoczynkowy) łączący w stanie biernym przekaźnika

105 Zestyk przełączny, stan czynny przekaźnika

106 Zestyk przełączny, stan bierny przekaźnika

107 Zestyk przełączny bezprzerwowy (pod prądem), stan czynny przekaźnika

108 Zestyk przełączny bezprzerwowy, stan bierny przekaźnika

Zestyki należy rysować w stanie czynnym lub biernym odpowiadającym zasadniczemu stanowi pracy przekaźnika lub elektromagnesu

109

Zestyk przekaźnika trójpołożeniowego na prąd stały, stan bierny przekaźnika 
a)łączy w położeniu zasadniczy 
b)łączy w połozeniu przełożonym 
c)łączy w położeniu środkowym

110

Zestyk przekaźnika indukcyjnego trójpołożeniowego, stan czynny przekaźnika. 
a)łączy w położeniu zasadniczy 
b)łączy w połozeniu przełożonym 
c)łączy w położeniu środkowym

111 Zestyk wzmocniony

112 Zestyk przekaźnika polaryzowanego

113 Zestyk przekaźnika migowego

114 Zestyk rtęciowy

115 Zestyk elektromagnesu bloku przekaźnikowego

116

Zestyk z podanym zasadniczym stanem pracy przekaźnika lub lektromagnesu, np.: 
łączący w stanie czynnym przekaźnika 
UWAGA: 
Strzałki przy symbolu zestyku należy podawać w tych przypadkach, gdy zostały one przewidziane przy symbolach przekaźników lub elektromagnesów sterujących
tymi zestykami.

117
Zestyk przycisku niestabilnego 
a) przerywającego w stanie zasadniczym 
b) łączącego w stanie zasadniczym

118
Zestyk dźwigienki dwupołożeniowej niestabilnej lub przełącznika przechylnego dwupołożeniowego niestabilnego 
a) przerywający w stanie zasadniczym 
b) łączący w stanie zasadniczym

119 Zestyk dźwigienki trójpołozeniowej niestabilnej przekładanej w obie strony lub przełącznika przechylnego trójpołożeniowego niestabilnego, przekładanego w obie strony,
położenie zasadnicze środkowe

120 Zestyk impulsatora, transmitera lub innego silnika sterowany kułaczkami tarczki

121 Zestyk silnika elektrycznego, np. zestyk pierwszy napędu zwrotnicowego

122
Zestyk przyciskowy bloku 
a) na prąd zmienny 
b) na prąd stały

123
Zestyk ryglowy bloku 
a) na prąd zmienny 
b) na prąd stały

124
Zestyk ryglowy bloku na prąd zmienny 
a) blok w położeniu zasadniczym zablokowany 
b) blok w położeniu zasadniczym odblokowany

125
Zestyk zastawki elektrycznej na prąd ciągły 
a)poruszany prętem 
poruszany kotwicą elektromagnesu

126 Zestyk zawórki początkowej

127
Zestyk elektrycznej zastawki dźwigni zwrotnicowej lub sygnałowej 
a) przerywający w stanie zasadniczym 
b) łączący w stanie zasadniczym

128
Zestyk elektromagnesu powtarzacza semafora ramiennego, elektromagnes w stanie czynnym 
a) łączący w stanie zasadniczym 
b) przerywający w stanie zasadniczym

129
Zestyk przełącznika kluczowego 
a) klucz w położeniu nie przełożonym 
b) klucz w położeniu przełożonym

130 Zestyk poruszany suwakiem w skrzyni kluczowej

131

Zestyk drążka przebiegowego, dźwigni sygnałowej lub zwrotnicowej 
a) przerywający w stanie zasadniczym 
b) łączący w stanie zasadniczym 
UWAGA: 
1) W położeniu zestyku nie należy uwzględniać kierunku przekładania drążka lub dźwigni 
2) Zestyki drążka przebiegowego opisuje się małą literą danego przebiegu, zestyki dźwigni sygnałowej opisuje się dużą literą sygnału, a zestyki dźwigni zwrotnicowej-
numerem danej zwrotnicy

132 Zestyk uruchamiany uchwytem dźwigni nastawczej

133 Zestyk wcześnie łączący

134 Zestyk wcześnie przerywający

135 Zestyk późno łączący

136 Zestyk późno przerywający

137 Zestyk przełączny bezprzerwowy

138 Zestyk przycisku szynowego

139
Zestyk ramienia semafora: 
a) ramienia poziomego (pierwszego) 
b) ramienia poziomego (drugiego)

140 Zestyk tarczy ostrzegawczej

141 Zestyk elektrycznego sprzęgła ramienia semafora lub tarczy ostrzegawczej

142 Podobnie jak pokazano w poz. 115-141 oznacza się zestyki innych przełączników, dźwigienek, bloków na prąd stały itp. elementów z zaznaczeniem obok zestyku właściwego
symbolu przewidzianego w normie Patrz poz. 115-141

143 Kółeczka przy symbolach zestyków mogą być narysowane jako zaciemnione

144 -
159   

Zestyki stosowane w schematach urządzeń elektrycznych z zależnościami suwakowymi

160 Zestyk zwierny, łączący w stanie czynnym przekaźnika, elektromagnesu, przycisku lub przełącznika kluczowego

161 Zestyk rozwierny, przerywający w stanie czynnym przekaźnika, elektromagnesu, przycisku lub przełącznika kluczowego

162 Zestyk przełączny przekaźnika, elektromagnesu, przycisku lub przełącznika kluczowego

163

Zestyk osiowy lub przebiegowy dźwigni przebiegowo-sygnałowej 
a) łączący przy obrocie dźwigni do 45°, np. w lewo 
b) przerwywający przy obrocie dźwigni do 45°, np. w lewo 
c) łączący przy obrocie dźwigni ponad 45°, np. w prawo 
d) przerywający przy obrocie dźwigni ponad 45°, np. w prawo 
e) łączący w określonym zakresie kątowym przy obrocie dźwigni do 45°, np. w prawo 
f) łączący w określonym zakresie kątowym przy obrocie dźwigni ponad 45°, np. w prawo 
g) łączący w określonym zakresie kątowym przy całkowitym obrocie dźwigni, np. w lewo 
h) przerywający przy obrocie dźwigni w obie strony

164

Zestyk dźwigni zwrotnicowej 
a) osiowy, a1, a2 - kolejna numeracja zestyków 
b) przełącznika bateryjnego, b3 - kolejna numeracja zestyków 
c) przełącznika bateryjnego, przerywający na początku przekładania dźwigni 
d) oszczędnościowy, łączący przy pociągnięciu dźwigni do siebie.

165
Zestyk przekaźnika lub elektromagnesu, np. przekaźnika przeciwwtórnego z przytrzymaniem mechanicznym kotwicy 
a) przerywający w stanie biernym przekaźnika 
b) łączący w stanie biernym przekaźnika

166 Zestyk przekaźnika migowego

167 Zestyk elektromagnesu kontrolnego zwrotnicy

168
Zestyk przyciskowy bloku: 
a) na prąd zmienny, przerywający w stanie zasadniczym 
b) na prąd stały, łączący w stanie zasadniczym

169 Zestyk ryglowy bloku na prąd zmienny

170 Zestyk elektromagnesu bloku przekaźnikowego

171 Zestyk napędu zwrotnicowego

172 Podobnie jak podano w poz. 165-171, oznacza się zestyki innych elementów, jak: przełączniki, dźwigienki, przełączniki kluczowe, przyciski szynowe itp. z zaznaczeniem obok
zestyku właściwego symbolu przewidzianego w normie Patrz. poz. 165 - 171

173
-189

 
 


