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GMA

Rozdzielnice w izolacji gazowej
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Wyposażone w wyłączniki próżniowe
do 24 kV - 2500 A - 31.5 kA
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Optymalizacja

Bezpieczeństwo

Prostota

• Mniejsze wymiary
• Wyższe parametry

• Zaprojektowana dla
bezpieczeństwa obsługi
• Łukoodporność
wg IAC do 31.5 kA

• Intuicyjna
obsługa
• Przyjazna
synoptyka
• Odłącznik do
przekładników
napięciowych

Ochrona
środowiska
• Konstrukcja
nieszkodliwa dla
środowiska
• 20 % mniejsza
waga w wyniku
ograniczenia
materiałów
użytych do
produkcji

Kluczowe dane rozdzielnic GMA

Sieci Rozdzielcze
SN

Rozdzielnice w izolacji gazowej

Wyposażone w wyłączniki próżniowe do 24kV – 2500 A – 31.5 kA

PE90352

PE90353

PE90354

Nowe bardziej efektywne GMA
to rezultat lat doświadczeń.

PE90355

Zgodna z normami

• IEC 62271-1: Wysokonapięciowa aparatura
rozdzielcza i sterownicza
• IEC 62271-100:Wyłączniki wysokiego napięcia
prądu przemiennego
• IEC 62271-102: Odłączniki i uziemniki
wysokiego napięcia prądu przemiennego.
• IEC 62271-105: Zestawy rozłączników
z bezpiecznikami prądu przemiennego.
• IEC 62271-200: Rozdzielnice prądu
przemiennego w osłonach metalowych na
napięcie znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV
włącznie.

Od przeszło 30 lat Schneider Electric
opracowywuje rozdzielnice przeznaczone
do sieci średnich napięć.
Pierwsze pola GMA pracują od 1995 roku.
Na bazie tego bogatego doświadczenia
zaprojektowano nową „efektywną” rozdzielnicę
GMA. Wyzwaniem przy jej powstawaniu było
umiejętne połączenie zdobytych doświadczeń
z 50 000 pól pierwszej generacji GMA
zainstalowanych na całym świecie z wciąż
rosnącymi oczekiwaniami użytkowników
rozdzielnic SN.

Szeroki wachlarz konfiguracji
Nowa generacja rozdzielnic GMA oferuje wszystkie funkcje wymagane w sieciach średnich napięć,
do których należą pola zasilające i pola odpływowe uzupełnione przez pola sprzęgłowe, szynowe
i pola z zestawami: rozłącznik z bezpiecznikami.

Parametry techniczne
Napięcie znamionowe (kV)

12

15/17.5

24

Znamionowe prądy szyn zbiorczych (A)
1250, 1600, 2000, 2500
Znamionowe prądy wyłącznika (A)
630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500
Znamionowe wytrzymywane prądy zwarciowe (kA/3s) 16 - 20 - 25 - 31.5
Znamionowe wytrzymywane prądy szczytowe (kA max) 40 - 50 - 63 - 80
31.5

Typ pola

Wymiary (mm)
Wysokość
Głębokość

CB

Wyłącznik,
Odłącznik
trójpołożeniowy

630 A - 800 A
2200
1000 A - 1250 A
1600 A - 2000 A - 2500 A

T1

Rozłącznik z bezpiecznikami oraz uziemnik

450
600
800

875

450
BC-CB

DE90193

DE90189

DE90188

T1
DE90187

DE90186

CB

Szerokość

875
1000
1300

DE90194

Odporność na łuk wewnętrzny IAC
wg IEC 62271-200 (kA/1s)

PE90356
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• Przedział nn wyposażony w złącza wtykowe
umozliwiające zdejmowanie przedziału.
• Izolowane szyny zbiorcze 1250A lub 2500A,
opcjonalny ekran metalowy.
• Trójpozycyjny łącznik.
• Wyłącznik próżniowy.
• Przekładniki prądowe umieszczone poza
przedziałem gazowym.
• Odłącznik przekładników napięciowych
operowanie po zdjęciu przedniej osłony
przedziału kablowego.
• Przekładniki napięciowe.
• Przedział wskaźników napięcia i/lub
wskaźnika ciśnienia, zależnie od wyposażenia.
• Panel operatorski z mechanicznymi
wskaźnikami położenia napędów.
• Osłona przednia przedziału kablowego
z systemem zamykania odpornym na wzrosty
ciśnienia.
• Przyłącza kablowe poprzez izolatory
przepustowe ze stożkiem zewnętrznym.
• Łatwo dostępna szyna uziemiająca
umieszczona z przodu przedziału.

PE90342

Nowa GMA – budowa pola.
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Aplikacje rozdzielnic GMA w sieci średnich napięć
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Sieci Rozdzielcze
SN

Kluczowe zalety rozdzielnic GMA
Rozdzielnice w izolacji gazowej

Wyposażone w wyłączniki próżniowe do 24kV – 2500 A – 31.5 kA

Optymalizacja: mniejsza powierzchnia
i wyższe parametry
• Mniejsza powierzchnia
Rozdzielnica GMA w rzucie pionowym zajmuje
o 25% mniej powierzchni oraz przynajmniej 30%
mniej kubatury niż inne rozdzielnice gazowe.
5200 mm
3100 mm

3130 mm

-25 %
powierzchni
-30%
kubatury

6860 mm
Przykład:
Rozdzielnica GMA: 16.4 m2 oraz 39.4 m3
Tradycyjna rozdzielnica GIS: 21.5 m2 oraz 64.5 m3

• Wyższe parametry
- Maksymalne parametry przy 24 kV:
znamionowy prąd: 2500 A, prąd zwarciowy
do 31.5 kA / 3s
- 450 mm szerokości dla pola odpływowego
do 630 A (około 80% potrzeb na rynku).
Ponadto, pole szerokości 450 mm może być
wykonane jako odpływ 800 A!
- pole zasilające 2500 A szerokości tylko
800 mm, bez wentylacji wymuszonej.
- pole sprzęgłowe 2500 A szerokości tylko
1000 mm, bez wentylacji wymuszonej.

Szerokość
do 450 mm
pole do
800 A

Bezpieczeństwo ponad wszystko
• Bezpieczna konstrukcja
- Dzięki swojej konstrukcji, rozdzielnice
GMA są odporne na wilgoć, zapylenie oraz
zanieczyszczenie, ponieważ wszystkie części
pod napięciem są umieszczone w szczelnie
zamkniętym zbiorniku ze stali nierdzewnej
wypełnionym gazem SF6.
- Przejrzysty system sygnalizacji położenia,
zawierający blokady elektryczne i mechaniczne
przed błędną sekwencją manewrów.
- Prewencja przed potencjalnie niebezpiecznymi
konfiguracjami (np. nad izolowanymi szynami
nie umieszczono przekładników napięciowych).
• Odporność na łuk wewnętrzny, przebadana
i oceniona według IEC 62271-200.
Wszystkie przedziały rozdzielnicy są
łukoodporne:
- przedział kablowy,
- przedział wyłącznikowy
- przedział szyn zbiorczych
Rozdzielnice GMA są w pełni przebadane do
sieci uziemionych i izolowanych.

Łukoodporność do
31.5kA – 1s
IAC

PE90367

Prostota – „intuicyjne
manewrowanie” znakiem
rozpoznawczym
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● Intuicyjne manewrowanie
Panel napędów łączników jest znakiem
rozpoznawczym rozdzielnic gazowych
Schneider Electric.
- Intuicyjna synoptyka.
- Czytelne rozmieszczenia elementów
napędowych i sygnalizacyjnych na schemacie
pola.
- Wskaźniki położenia oraz elementy napędowe
są niezależne od obecności napięcia
pomocniczego.
- W opcji całkowitego zdalnego sterowania mogą
być zawarte blokady mechaniczne pola.
● Operowanie rozdzielnicą na ergonomicznej
wysokości.
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5

Panel napędów pola nowej GMA
(1) Wyłącznik: przyciski Otwórz/Zamknij oraz wskaźnik
zazbrojenia napędu
(2) Odłącznik: wskaźnik położenia oraz gniazdo napędowe
Otwórz/Zamknij
(3) Uziemik wskaźnik położenia oraz gniazdo napędowe
Otwórz/Zamknij
(4) Gniazdo ręcznego zbrojenia napędu wyłącznika
(5) Opcja: blokada osłony przedziału kablowego z położeniem
uziemika
PE90344

● Budowa pola oraz rozmieszczenie
komponentów zapewniają łatwą i bezpieczną
obsługę pól na etapie instalacji, użytkowania
oraz konserwacji.
Cztery przykłady związane z przekładnikami
napięciowymi:
- Nie ma montażu przekładników na obiekcie.
- Przekładniki przyłączone od strony głowic
lub też szyn, są instalowane i przebadane
u producenta.
- Przekładniki przyłączone zarówno od strony
kabli czy też szyn, posiadają odłącznik.
- Napęd odłącznika do przekładników znajduje
się z przodu rozdzielnicy za pokrywą kanału
kablowego (jak na rysunku).
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Napęd odłącznika do przekładników napięciowych

Ochrona środowiska
● Konstrukcja przyjazna środowisku
- Masa gazu jest o 50% mniejsza niż w innych
rozdzielnicach GIS z tego segmentu.
- Zredukowana o 20 % kubatura i masa
urządzeń oznacza łatwiejszy transport,
mniejsze zużycie surowców, itd.
- 15% mniejsze zużycie energii na potrzeby
własne.
● Zamknięty obieg gazu podczas produkcji
pola i w czasie instalacji.
- Dla wszystkich typów pól: brak prac związanych z gazem przy instalacji i demontażu pól.
- Przy rozbiórce pola, gaz będzie skierowany do
odzysku (separacja czystego gazu).
- Wszystkie przedziały z gazem są standardowo
wyposażone w zawory, więc do odzyskania
gazu nie potrzeba żadnych specjalnych
narzędzi.

-15 %
zużycia
energii na
potrzeby
własne

Z systemem GEM CONTROL – GMA jest
bardziej efektywna

PE90343

Nowy sposób myślenia – Smart
Grid
Stając przed wyzwaniami związanymi
z rosnącą liczbą pracujących źródeł energii
oraz obowiązkowym dostosowywaniem sieci,
operatorzy poszukują rozwiązań bardziej
elastycznych, modułowych, w łatwy i szybki
sposób odbudowujących system („Smart Grid”).
Dla dyspozytorów fundamentalną rzeczą jest,
aby szybko dowiedzieć się, zdiagnozować
i prawidłowo zadziałać.
• Znać stan rozdzielnicy we wszystkich
stanach pracy
• Działać z pełną świadomością zaistniałych
zdarzeń.

Wybór systemu całkowicie
dedykowanemu funkcjom
sterowania i nadzoru.
W pełni dedykowany system, niezależny od
funkcji niskonapięciowych tj. zabezpieczenia,
dostarcza nowych korzyści:
• Nieporównywalna elastyczność na
wszystkich etapach zadania: projektowania,
parametryzacji, użytkowania i aktualizacji
systemu sterowania i nadzoru.
• Zwiększona pewność pracy.
• Modułowy i rozbudowywalny, uwzględnia
wzrost potrzeb w przyszłości.
• Unikatowe wykonanie.
• Rzeczywista oszczędność kosztów.

Dyspozytornia

Nastawnia lokalna
Komunikacja obiektowa
Sterowanie i nadzór pól

PE90357

Zabezpieczenia

Komunikacja z systemami SCADA,
zdolna przetwarzać cały protokół
IEC oraz protokoły przemysłowe
Jednostka bazowa GemControl jest
przygotowana do komunikacji w protokole IEC
w całości, oraz w protokołach przemysłowych
systemów technologicznych.
• Ethernet lub komunikacja szeregowa.
• Protokoły: IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-103,
IEC 60870-5-104, IEC 61850, Modbus RTU,
Profibus-DP, Modbus TCP.

Schneider Electric Polska Sp. z o.o.
ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa
Centrum Obsługi Klienta:
0 801 171 500, 0 22 511 84 64

„Intuicyjna obsługa” znakiem
rozpoznawczym.
Podobnie jak panele pola, również Interface
systemu został stworzony w sposób
szczególnie uwzględniający łatwość obsługi
oraz wymogi bezpieczeństwa.
Hasłem rozpoznawczym systemu GemControl
jest: „Jakie to oczywiste!”

Ponieważ normy, dane techniczne oraz sposób funkcjonowania i użytkowania naszych urządzeń
podlegają ciągłym modyfikacjom, dane zawarte w niniejszej publikacji służą celom informacyjnym
i nie mogą być podstawą do roszczeń prawnych.

www.schneider-electric.pl
PD4PLKATKT83451
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