VI. URZĄDZENIA ZASILAJĄCE
Lp.

Nazwa

280

Prąd stały

281

Prąd zmienny małej częstotliwości, np. 50 Hz

282

Prąd zmienny częstotliwości akustycznej

283

Prąd stały i zmienny

284

Prąd stały okresowo przerywany

285

Prąd zmienny okresowo przerywany

286

Biegun ujemny źródła prądu stałego

287

Biegun dodatni źródła prądu stałego

288

Zasilanie obwodu

289

Doprowadzenie do drugiego bieguna zasilającego

290

Uziemienie symbol ogólny

291

Uziemienie:
a) bateryjne, robocze
b) ochronne
c) odgromowe

292

Połączenie z masą (podstawą lub konstrukcją metalową urządzenia), np. konstrukcja stojaka lub tablicy rozdzielczej

293

Uziom
a) pionowy rurowy
b) pionowy płytowy
c) poziomy

294

Akumulator, ogniwo
UWAGA:
Biegun dodatni oznacza się kreską cienką długą. Zezwala się na stawianie przy biegunie dodatnim znaku +

295

Bateria akumulatorów lub ogniw

296

Bateria akumulatorów o stałym odczepie

297

Zaciski szczotek prądu zmiennego induktora

298

Zacisk szczotki prądu pulsującego induktura

299

Uziemiony zacisk szczotki induktora

300

Prądnica

301

Prądnica prądu stałego

302

Prądnica prądu zmiennego

303

Starter (rozrusznik) silnika spalinowego

304

Magneto

305

Zespół maszynowy

306

Zespół maszynowy złożony z maszyny głównej i maszyny pobocznej

307

Silnik spalinowy S ze starterem Sr, napędzający prądnicę prądu stałego i prądnicę prądu zmiennego ze wzbudnicą.

308

Silnik elektryczny

309

Silnik prądu stałego

310

Silnik elektryczny prądu stałego, np. silnik napędu zwrotnicowego
UWAGA:
Oznaczenie stosowane w schematach urządzeń elektrycznych z zależnościami suwakowymi

311

Silnik prądu zmiennego, jednofazowy, np. silnik napędu zwrotnicowego.

312

Silnik prądu zmiennego trójfazowy

313

Przetwornica maszynowa jednotwornikowa, przetwarzająca prąd stały na zmienny

314

Wentylator skrzydełkowy z silnikiem np. prądu zmiennego

315

Uzwojenia dodatkowe (np. bocznikowe lub szeregowe) prądnic i silników; elektromagnes

316

Opornik rozruchowy

317

Zespół lub urządzenie złożone z większej liczby współpracujących elementów lub zespołów

318

Przetwornica niemaszynowa prądu stałego na prąd zmienny, np. wibratorowa

319

Przetwornica maszynowa dwutwornikowa

320

Przetwornica częstotliwości, przetwarzająca prąd jednej częstotliwości na inną częstotliwość

321

Impulsator, trasmiter, silnik z kułaczkami dla wysyłania impulsów

322

Urządzenie migowe, np. urządzenie techniczne lub magnetyczne

323

Transformator jednofazowy

324

Transformator trójfazowy

325

Transformator z wyprowadzonymi odczepami

326

Prostownik stykowy, symbol ogólny, np. miedziowy

327

Zepół prostowniczy

328

Filtr elektryczny, symbol ogólny

329

Filtr
a) dolnoprzepustowy
b) górnoprzepustowy
c) środkowoprzepustowy

330

Bezpiecznik prądowy

331

Bezpiecznik plombowany

332

Bezpiecznik samoczynny

333

Bezpiecznik napięciowy (odgromnik):
a) symbol ogólny
b) o elektrodach metalowych
c) o elektrodach węglowych na napięcie znamionowe 750V
d) próżniowy dwuelektrodowy
e) napełniony gazem, neonem

334

Odłącznik jednobiegunowy (jednoprzerwowy)

335

Odłącznik dwubiegunowy (dwuprzerwoy)

336

Odłącznik trójbiegunowy (trójprzerwowy)

337

Wyłącznik symbol ogólny

338

Wyłącznik pokrętny jednobiegunowy

339

Wyłącznik pokrętny dwubiegunowy

340

Wyłącznik pokrętny trójbiegunowy

341

Wyłącznik drążkowy dwubiegunowy

342

Wyłącznik drążkowy trójbiegunowy

343

Przełącznik pokrętny dwubiegunowy

344

Przełącznik pokrętny trójbiegunowy

345

Przełącznik drążkowy dwubiegunowy

346

Przełącznik drążkowy trójbiegunowy

347

Wyłącznik n - biegunowy, symbol ogólny

348

Przełącznik n- biegunowy, m położeniowy (m - obwodowy)

349

Przekaźnik lub zespół przekaźników elektroenergetycznych, symbol ogólny (przekaźnik, stycznik, wyłącznik samoczynny, zespoły przekaźników elektroenergetycznych)

350

Przekaźnik nadnapięciowy

351

Przekaźnik:
a) podnapięciowy
b) podprądowy

352

Zespół nadnapięciowo-podnapięciowy

353

Przekaźnik prądu zwrotnego

354

Stycznik

355

Wyłącznik samoczynny

356

Przekaźnik pomocniczy elektroenergetyczny

357

Woltomierz prądu stałego

358

Woltomierz prądu zmiennego

359

Woltomierz stykowy prądu stałego

360

Amperomierz prądu stałego

361

Amperomierz prądu zmiennego

362

Watomierz prądu zmiennego

363

Częstościomierz

364

Omomierz

365

Licznik amperogodzin

366

Licznik kilowatogodzin

367 - 380

Symbol

