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GMA
do 24 kV - 2500 A – 31,5 kA
Rozdzielnica w izolacji gazowej
Technologia wyłączników próżniowych

Korzystaj w pełni ze swojej energii!

Twoje wymagania ...

GMA Schaltanlage:

Mniej przestrzeni - więcej mocy

Effizient
Efektywność

+
+
+
=

bb Geringer Platzbedarf bei hoher Leistung

Sicher
bb Hermetisch gekapselte Schotträume
bb Zuverlässiger Schutz gegen Fehlbedienung

bb Störlichtbogenqualifikation
Bezpieczeństwo

Einfach
bb Übersichtliches, ergonomisches Design
bb Einfach zum Aufstellen und im Betrieb
bb Leichter Zugang zu allen Teilen

Przystępność
Umweltorientiert
bb Ökologisch orientierte Produktion
bb Recycling gerechte Materialverwendung
bb Lange Lebensdauer der Produkte

Przyjazność środowisku
Wirtschaftlich

Efektywność + Bezpieczeństwo =
Efektywność ekonomiczna!

GMA
do 24 kV
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Obszary zastosowania

Rozdzielnica GMA jest optymalnym rozwiązaniem
dla stacji transformatorowych dla napięć do 24kV

Rozdzielnica GMA w izolacji gazu SF6 z wyłącznikami w izolacji próżniowej została
zaprojektowana dla różnych wymagań stawianych przez przemysłowe i
dystrybucyjne sieci średnich napięć.

Obszary zastosowania

Zakłady energetyczne
bbStacje transformatorowe
bbStacje GPZ
bbStacje konsumenckie
bbRozproszone wytwarzanie energii

Energieversorger

Przemysł
bbPrzemysł petrochemiczny
bbPrzemysł chemiczny
bbPrzemysł samochodowy
bbHutnictwo
bbInżynieria procesowa

Industrie
Infrastruktura
bbLotniska
bbStacje kolejowe i systemy zasilania trakcji kolejowej
bbWieżowce
bbKopalnie i kopalnie odkrywkowe

Flughäfen
Energia wiatrowa i fotowoltaika
bbTurbiny wiatrowe
bbElektrownie słoneczne
bbStacje zasilające sieciowe
bbStacje transformatorów mocy

Windkraft

Po lewej: Jeden z wielu obszarów zastosowań
rozdzielnicy GMA: Lotnikso w Dubaju
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Nasze rozwiązania

Tradycja i innowacyjność: Schneider Electric posiada ponad
30 letnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji rozdzielnic w izolacji gazowej. Dzięki tak długiemu doświadczeniu,
nowa GMA jest lepiej zoptymalizowana, bardziej efektywna i
posiada precyzyjnie dostosowane indywidualne rozwiązania.
GMA spełnia wymagania klientów dzięki niskim kosztom
inwestycyjnym i operacyjnym, długiej żywotności oraz
łatwemu dostępowi do pomocy technicznej i serwisu. GMA
spełnia wymagania systemów Smart-Grid, dzięki łatwości
integracji z inteligentnymi systemami oraz możliwości elastycznego dostosowania rozdzielnicy do wymagań tych systemów.

Efektywność

GMA wymaga 25% mniej powierzchni i 30% mniej przestrzeni niż istniejące
rozdzielnice gazowe o tej samej klasie wydajności, zapewnia maksymalną
wydajność.

Bezpieczeństwo

Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa
użytkowania rozdzielnicy. Konstrukcja GMA pomaga nam osiągnąć niezawodność
działania i optymalne bezpieczeństwo dla obsługi.

Przystępność

Przejrzysta i ergonomiczna konstrukcja zapewnia niezwykle prostą obsługę podczas
instalacji i w czasie eksploatacji rozdzielnicy.

Przyjazność środowisku

Podczas całego swojego okresu użytkowania, GMA spełnia niezbędne wymagania
środowiskowe. Straty elektryczne, zużycie materiału i waga rozdzielnicy zostały
zredukowane. Wszystkie materiały z których została zrobiona rozdzielnica
podlegają recyklingowi.

GMA w systemie dystrybucyjnym średnich napięć

GMA opiera się na
naszym 30 letnim
doświadczeniu
w projektowaniu
i produkcji
rozdzielnic w
izolacji gazowej.
Od 1995 roku
na całym
świecie zostało
zainstalowanych,
ponad

50,000
pól rozdzielnicy
GMA
pierwszej
generacji.
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GMA – kompleksowe rozwiązanie

Wprowadzenie

Efektywność

GMA jest rozdzielnicą przełomową i uniwersalną o wysokiej
wydajności i niezawodności. Aparatura sterownicza zapewnia
wysoki stopień bezpieczeństwa i niezawodności systemu
energetycznego.

DM102.023

Efektywność i kompaktowość

70% przestrzeni

DM102.024

GMA: tylko

bb Rozdzielnica GMA potrzebuje 25% mniej powierzchni i 30% mniej przestrzeni niż
inne rozdzielnice gazowe o tej samej klasie
bb Pola zasilające / odpływowe o prądzie 800A są modułami o szerokości 450mm
bb Pola zasilające / odpływowe o prądach 1600 i 2500A mają szerokość 800mm
bb Sprzęgło z wyłącznikiem próżniowym 1600 i 2500A mają szerokość 1000mm, zaś
sprzęgło do 1250A ma szerokość 800mm
bb Pola odpływowe i zasilające dla prądów znamionowych 2500A zostały
zaprojektowane w ten sposób, że nie wymagają wentylacji wymuszonej
bb Pola 1250A z przekładnikami oraz bez przekładników napięciowych mają
szerokość 600mm
bb W każdej szerokości celki można zamontować szyny zbiorcze na 2500A
bb Istniejące pomieszczenie rozdzielni ze starymi rozdzielnicami w izolacji
powietrznej można wykorzystać efektywnie na istalację nowej rozdzielnicy GMA
vv Rozdzielnie mogą pomieścić dwa razy więcej celek rozdzielnicy GMA niż
starych rozdzielnic powietrznych
vv W istniejących budynkach można zainstalować dwa razy więcej mocy bez
potrzeby rozbudowy pomieszczenia rozdzielni
bb Pomieszczenia rozdzielni mogą być minimalizowane dzięki doprowadzaniu kabli
z kanałów o niskiej wysokości
vv Wszystkie skrzynki kablowe są zintegrowane w rozdzielnicy GMA - także dla
prądu znamionowych 1600A i 2500A
vv Wysokość piwnicy kablowej określa tylko promień gięcia kabla
bb Szerokość pomieszczeń rozdzielni może być zoptymalizowana:
vv Celki rozdzielnicy GMA z prądami do 1250A zostały zaprojektowane na
głębokość mniejszą o 20 % - 30% niż celki rozdzielnicy GMA na prądy 1600 2500A (zaprojektowana w klasie AFL IAC)
bb Wszytkie celki rozdzielnicy GMA są obsługiwane z przodu
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przestrzeni - poprzedna
rozdzielnica w izolacji gazowej

00

80

600

od 800 A do
1250 A

800

od1600 A do
2500 A

Podstawowe wymiary pól odpływowych rozdzielnicy
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PM103.070

PM103.069

Bezpieczeństwo i niezawodność
Wysoki stopień bezpieczeństwa obsługi

bb Uniwersalność dopasowania i modułowa konstrukcja umożliwiają optymalne
ustawienie i konfigurację sterowania rozdzielnicy
bb Większa wydajność dzięki systemowi GemControl
vv GemControl jest cyfrowym systemem zarządzania przeznaczonym dla
rozdzielnic średniego napięcia
vv GemControl może być zamontowany w każdej celce rozdzielnicy GMA, służy
do sterowania, monitorowania i komunikacji rozdzielnicy, nie ma
zintegrowanych funkcji zabezpieczeniowych
vv GemControl zapewnia wysoką elastyczność i prostą integrację istniejącej sieci
nadzoru
vv GemControl posiada przejrzysty panel operatorski i jest łatwo konfigurowalny
bb Krótki czas montażu na miejscu
vv GemControl przechodzi rutynowe testy i jest gotowy do podłączenia
vv Niezykle prosty i szybki montaż
bb Dodatkowa efektywność energetyczna
vv Zminimalizowane koszty kapitałowe, które wynikają z prostych narzędzi do
planowania, małej przestrzeni montażowej, prostej rozbudowie, krótkim czasie
montażu i krótkim czasie uruchomienia
vv Niskie koszty operacyjne dzięki bezobsługowym przedziałom, wypełnionym
gazem SF6, wyposażonym w wyłączniki próżniowe posiadające dużą liczbę
łączeń mechanicznych i elektrycznych

Bezpieczeństwo

PM103.148

Rozdzielnica GMA w izolacji gazowej charakteryzuje się:
bb Wysokim bezpieczeństwem pracy
bb Maksymalnym bezpieczeństwem obsugi
bb Wysoką niezawodnością

Maksymalne bezpieczeństwo obsługi

bb Maksymalna ochrona przed przypadkowym dotykiem dzięki pełnej metalowej
obudowie wszystkich elementów rozdzielnicy
bb Najwyższy dostępny poziom bezpieczeństwa operatora uzyskany poprzez
możliwość zdalnego sterowania rozdzielnicą
bb GMA wyposażona w cyfrowy regulatory GemControl, zapewnia maksymalne
bezpieczeństwo operatora poprzez automatyzację sterowania i monitorowania
rozdzielnic z oddalonego pokoju kontroli lub centralnego stanowiska
sterowniczego. Obsługa nie musi znajdować się w pomieszczeniu rozdzielnicy np.
podczas wykonywania operacji łączeniowych
bb Panel sterowniczy jest zabudowany na elewacji rozdzielnicy i może być używany
tylko z przodu
bb W celu uniknięcia błędów obsługi, GMA dysponuje elektrycznym i mechanicznym
systemem blokad
bb GMA posiada pojemnościowy system detekcji napięcia
bb Gniazda napięcia probierczego z szyn wysokiego napięcia są wyprowadzone na
elewację frontową rozdzielnicy
bb GMA została przebadana w zakresie klasyfikacji odporności na łuk wewnętrzny
(IAC) zgodnie z normą IEC / EN 62271-200, testy wykonane były w sieci z
uziemionym punktem zerowym oraz w sieci izolowanej
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Wysoki stopień bezpieczeństwa obsługi

DM102.026

Wysokie bezpieczeństwo pracy i niezawodność

Niewłaściwy
kontakt

Gryzonie i
robactwo

Promienie słoneczne Brud i kurz

Ostra atmosfera
gazowa

4

bb Elementy łączeniowe i szyny znajdują się w hermetycznym zbiorniku
wypełnionym gazem izolacyjnym. Elementy wysokich napięć posiadają takie
same warunki pracy poprzez cały okres użytkowania. Są odporne na:
vv Brud i kurz
vv Wilgoć
vv Gryzonie i robactwo
vv Ostrą atmosferę
bb Wszystkie wysokonapięciowe elementy rozdzielnicy znajdujące się poza komorą
gazową są
vv Jednobiegunowe
vv Posiadają kontrolę napięcia i są uziemione zewnętrznie
vv Całkowicie osłonięte
vv Wolne od wpływu otoczenia zewnętrznego (kurz, wilgoć, robactwo).
bb Przedział gazowy posiada stopień ochrony IP65
bb Wytrzymały i niezawodny system izolacji gazowej zapewnia odpowiednią izolację
przez cały okres eksploatacji rozdzielnicy
bb Określenie „zamknięty system ciśnienia” w odniesieniu do rozdzielnicy GMA
oznacza:
vv Brak konieczności wykonywania kontroli i potrzeby uzupełniania gazu
izolacyjnego przez cały okres użytkowania
vv Gaz izolacyjny zapobiega utlenianiu się styków i zapewnia ochronę przed
pożarem wewnątrz przedziału gazowego
bb Proste i wytrzymałe napędy łączników
bb Unika się potencjalnego ryzyka porażenia poprzez następujące rozwiązania
konstrukcyjne:
vv Przekładniki prądowe nie są poddawane naprężeniom dielektrycznym z
powodu wysokiego napięcia
vv Jednobiegunowe, odizolowane przekładniki napięciowe umieszczone są
wewnątrz przedziału kablowego poddanego badaniom na klasyfikację
odporności na łuk wewnętrzny (IAC)
vv Szyny prądowe do przekładników napięciowych są dobrane fabrycznie i
dopasowane do instalacji wewnątrz przedziału kablowego metalowej
rozdzielnicy. Szyny są niezależne od szyn zasilających i zbiorczych
rozdzielnicy.
vv Nie trzeba demontować elementów rozdzielnicy podczas testów aparatury
łączeniowej i sterowniczej oraz testów kabli. Przekładniki napięciowe są
montowane z odłącznikiem.
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Przystępność i ergonomia

PM103.071

Przystępność
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bb Architektura celek GMA i rozmieczenie elementów na elewacji
vv Przejrzystość
vv Minimalizacja kosztów obsługi projektu i czasu
vv Zapewnienie prostoty obsługi podczas konfiguracji na obiekcie i podczas
podłączania kabli
vv Ułatwianie pracy
vv Zapewnienie łatwości obsługi
vv Łatwość dostępu
vv Łatwość rozbudowy i rozszerzenia o nowe celki (moduły)
bb „Intuicyjna obsługa”:
vv Optycznie zwiększony panel operatorski w każdej celce rozdzielnicy GMA
vv Logiczne rozmieszczenie elementów sterujących i wskaźników pozycji
łączników na przejrzystym panelu operatorskim
vv Ergonomiczna obsługa zarówno ręczna jak i za pomocą systemu GemControl i
zdalengo sterowania
vv Wszystkie elementy sterujące i wskaźniki na panelu operatorskim są
mechaniczne (nie potrzebują zasilania pomocniczego)
vv Zintegrowany panel blokad mechanicznych (opcja w przypadku systemu
GemControl lub zdalnego sterowania rozdzielnicą)

Panel sterowniczy

PM103.072

1 Wyłącznik: mechanczne przyciski załączania i
wyłączania, wskaźnik położenia, wskaźnik
położenia sprężyny napięta / nienapięta
2 Odłącznik: gniazdo sterowania odłącznikiem,
wskaźnik położenia
3 Uziemnik: gniazdo sterowania odłącznikiem,
wskaźnik położenia
4 Otwor do ręcznego zbrojenia zasobnika energii
wyłącznika
5 Mechaniczna blokada otworów sterowania
ręcznego odłącznika i uziemnika
6 Blokada mechaniczna pokrywy przedziału
kablowego i uziemnika (opcja)

1
2

3

4

5

bb Prosta i intuicyjna konstrukcja kontrolera GemControl
vv Jasny, ogólny projekt
vv Duży, jasny wyświetlacz
vv Prosta obsuga ze wstępnie skonfigurowanymi polami rozdzielnicy GMA
vv Prosta obsługa i monitorowanie, niezależne od stopnia złożoności funkcji
ochronnych
vv Bezpośredni przycisk wyboru urządzenia
vv Z kluczem do przełączania obsługi zdalnej na lokalą – nie jest wymagane hasło
vv Otwarta komunikacja do kontroli i monitoringu z systemem nadrzędnym
(SCADA) oraz możliwa komunikacja z oddzielnymi wyzwalaczami za
pośrednictwem różnych protokołów przemysłowych oraz IEC

GemControl
1
2
3
4
5

Przydzisk potwierdzenia
Przycisk wyboru
Przycisk przewijania
Przyciski włączania / wyłączania
Przełącznik sterowany kluczem
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Orientacja na środowisko

Przyjazna środowisku
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bb Ekologiczne aspekty izolacji gazem SF6 urządzeń średniego napięcia w sieci
rozdzielczej zostały ocenione jako korzystne biorąc pod uwagę ocenę cyklu życia
rozdzielnic średniego napięcia w izolacji gazowej. Odnoszą się one zwłaszcza do:
vv Zapotrzebowania na energię pierwotną
vv Potencjalne zakwaszenia (kwaśne deszcze)
vv Zawartość nawozów w glebie (woda z nawozami) oraz
vv Globalnego ocieplenia (GWP)
bb Rozdzielnica GMA w pełni spełnia wymagania środowiskowe stawiane
rozdzielnicą gazowym, a w porównaniu z innymi rozdzielnicami tej klasy:
vv Wymaga 20% mniej powierzchni i 30% mniej przestrzeni w pomieszczeniu
instalacji
vv Posiada o 50% mniejszą objętość gazu SF6
vv Straty mocy w czasie pracy są zmniejszona o 15%
bb Czas eksploatacji rozdzielnicy GMA wynosi co najmniej 40 lat (w warunkach
normalnych, zgodnie z normą IEC/EN 62271-1)

emisja emissions
SF6
SF6

Ekologiczne zalety i korzyści wynikające ze
stosowania rozdzielnic w izolacji gazu SF6

6
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Zaprojektowana do długiego okresu
użytkowania

Serwis Schneider Electric jest z Tobą podczas
całego czasu eksploatacji rozdzielnicy

Specification
Specyfikacja

Specyfikacja
ImplemenRealizacja
tation

Dismantling
Demontaż

GMA

Wspieramy Cię w szczegółowym określeniu twoich wymagań projektowych.
Pomagamy w doborze rozdzielnicy i wyposażenia, obliczaniu ciśnienia dla
pomieszczenia rozdzielnicy, dajemy wsparcie techniczne i konsulatacje.

Realizacja

Wspieramy wdrażanie i kontrolę nad montażem i uruchomieniem rozdzielnicy.
Projektujemy, optymalizujemy koszty, gwarantujemy wydajność i niezawodność,
pomagamy w uruchomieniu i testach.

Działanie

ModerniModernizacja
zation

Operation
Działanie

Wspieramy w pracach niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego działania
rozdzielnicy. Wspieramy technicznie, podpisujemy umowy serwisowe, dostarczamy
części zamienne, szkolimy ludzi w zakresie obsługi i konserwacji.

Modernizacja

Pomagamy podczas kontroli, diagnostyki, adaptacji, przebudowy i rozbudowy
rozdzielnicy.

Demontaż

Pomagamy przy demontażu rozdzielnicy na koniec okresu żywotności.

DM102.103

Optymalizacja konstrukcji dzięki symulacji
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Punkty pomiarowe

Measuring points
Measured
temperature
Przebieg
temperatury
mierzonej development
Simulated
temperature
development
Przebieg
temperaturey
symulowanej

Ciśnienie w pomieszczeniu rozdzielnicy w przypadku uszkodzeń spowodowanych
przez wewnętrzne zwarcie łukowe oraz dobór niebędnych urządzeń mających za
zadanie obniżyć to ciśnienie, może zostać określone przez Schneider Electric i
obliczone za pomocą symulacji komputerowej.

PM103.073

Przebieg temperatury w rozdzielnicy GMA

Kompleksowe wspomagane komputerowo symulacje wspierają proces
projektowania i konstruowania rozdzielnicy GMA.
W celu określenia najlepszych rozwiązań:
bb Krzywe temperatury w rozdzielnicy GMA symulowane są kompleksowo za
pomocą termicznej analizy sieci (TNA)
bb Rozkład pól elektrycznych jest obliczany i optymalizowany za pomocą modeli
komputerowych
bb Obliczany jest dynamiczny przebieg ciśnienia w przedziałach gazowych
bb Urządzenia pomiaru nadciśnienia umieszczone są poza celkami rozdzielnicy
Komuterowe symulacje i obliczenia odpowiadają ściśle określonym wynikom badań
typu na obiektach rzeczywistych.

Termografia rozdzielnicy GMA 2500A
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Sprawdzenie bezpieczeństwa

PM103.152

Bezpieczeństwo zapewnione przez badania typu

Elektryczne i mechaniczne parametry rozdzielnicy GMA są potwierdzone
kompleksowymi badaniami typu.
Badania typu przeprowadzono w akredytowanych, niezależnych labolatoriach
badawczych zgodnie z międzynarodowymi normami i standardami. Wyniki badań
zapisane są w dokumentacji tesów i mogą być udostępnione na żądanie.

Konsekwentne i systematyczne kontrole

Próba wysokiego napięcia

8

Każda celka rozdzielnicy GMA podlega systematycznym rutynowym badaniom w
trakcie produkcji w celu sprawdzenia zgodności z odpowiednimi normami i
standardami jakościowymi.
Osiągnięte wyniki badań są udokumentowane i potwierdzone przez dział jakości w
formie protokółu z rutynowej kontroli jakości. Zapewnia to identyfikowalność w
miejscu produkcji.
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GMA – kompleksowe rozwiązanie

Wprowadzenie

Certyfikaty jakościowe

Certyfikat jakości: ISO 9001

W Schneider Electric, zadowolnie klienta jest priorytetem
bb Podejmujemy się znaleźć idealne rozwiązanie dla każdego naszego klienta
bb Nasz sposób myślenia i działania jest zorientowany na pomoc klientowi
bb Zachęcamy naszych pracowników do ciągłego przestrzegania spełnianie
wymogów jakościowych
Każdy zakład produkcyjny Schneider Electric ma ugruntowaną, stabilną organizację,
która gwarantuje, monitoruje i stale poprawia jakość zgodnie z normami i
standardami.
Proces ten jest
bb Jednolity we wszystkich aspektach
bb Potwierdzony przez wielu klientów
Przede wszystkim jest to rygorystyczny system zarządzania jakością, który jest
audytowany na bieżąco przez miendzynarodową niezależną firmę certyfikującą
Bureau Veritas Certification.

PM103.154

PM103.155

PM103.153

System Zarządzania Jakością dla rozwoju, produkcji, sprzedaży i
serwisowania GMA posiada certyfikat zgodności, zgodnie z
wymaganiami ISO 9001:2008.

NRJED311328PL
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Wprowadzenie

GMA – kompleksowe rozwiązanie

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Polityka Schneider Electric w zakresie ochrony środowiska w zakładach
produkcyjnym ma następujące cele:
bb Zmniejszenie wpływu wywieranego na środowisko przez nasze produkty i
rozwiązania przez cały okres ich eksploatacji poprzez optymalizacje zużycia
zasobów i energii oraz używanie rozwiązań podlegających recyklingowi
bb Świadczenie usług spełniających wymagania środowiskowe i pomoc naszym
klientom w optymalizacji zużycia energii
bb Minimalizacji zanieczyszczania środowiska spowodowana przez nasze fabryki
poprzez zmniejszanie zużycia zasobów naturalnych, unikanie wytwarzania
zbędnych odpadów oraz wykorzystanie najnowszych technologii
bb Integracja wszystkich naszych pracowników, dostawców, partnerów i klientów w
procesie ciągłego doskonalenia w celu lepszego spełnienia wymogów stawianych
przed naszą firmą
Cele są stawiane na dłuższy okres czasu, są weryfikowane i ciągle doskonalone
przez certyfikowany system zarządzania środwiskiem dla rozwoju, produkcji,
sprzedaży i serwisu.

System Zarządzania Środowiskowego w rozwoju, produkcji,
sprzedaży i serwisowania rozdzielnic GMA posiada certyfikat
zgodności, zgodnie z wymaganiami ISO 14001:2009.

Rozdzielnica GMA jest produktem, który w pełni spełnia wymagania ochrony
środowiska poprzez
bb Zminimalizowany wpływ na środowisko podczas eksploatacji rozdzielnicy ze
względu na bardzo niskie wymagania dotyczące utrzymania i konserwacji. Osiąga
się to przez
vv Wyłączniki próżniowe z bardzo dużą liczbą łączeń mechanicznych i
elektrycznych
vv Łatwe w utrzymaniu napędy
vv Bezobsługowe przedziały gazowe zaprojektowane jako szczelny system
ciśnień
bb Wykorzystanie materiałów, kóre podlegają recyklingowy w celu ponownego ich
użycia na koniec okresu eksploatacji rozdzielnicy
bb Brak prac przy gazie SF6 podczas instalacji, rozbudowy, demontażu lub wymiany
celek rozdzielnicy
bb Zamknięty obieg gazu SF6 od momentu wyprodukowania rozdzielnicy do
momentu zakończenia jej żywotności
vv Ponowne wykorzystanie gazu SF6 po regeneracji
vv Gaz odzyskuje się poprzez szczelne zawory zamontowane w przedziale
gazowym
vv Urządzenie do odzysku gazu jest podłączane do rozdzielnicy GMA przez
zawór. Nie potrzebne są narzędzia do cięcia blachy i podłączania adapterów do
odzysku gazu SF6.

10
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Wprowadzenie

GMA – kompleksowe rozwiązanie

Bezpieczeństwo i higena pracy

Bezpieczeństwo i higena pracy

Zgodnie z naszymi zasadami, Schneider Electric zobowiązał się do wsparcia
programu na rzecz utrzymania dobrego stanu zdrowia pracowników, który jest
połączony z odpowiedzialnością za efektywność ekonomiczną.
bb Nie możemy akceptować żadnych zagrożeń zdrowia naszych pracowników
podczas pracy
bb Jako firma chcemy przyjąć model „domu” w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczeństwa
bb Każdy zakład produkcyjny Schneider Electric dąży do ciągłej poprawy przepisów
BHP, szczególnie poprzez wprowadzanie programów ochrony
bb Polityka Schneider Electric jest jednolita na całym świecie oraz zaadaptowana do
lokalnych potrzeb, norm i przepisów
bb Wszyscy nasi pracownicy i współpracownicy muszą się przystosować do
przepisów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa pracy
Cele stawiane są na dłuższy okres czasu, są weryfikowane i ciągle doskonalone
przez certyfikowany system zarządzania środwiskiem dla rozwoju, produkcji,
sprzedaży i serwisu.

Zawodowy System Zarządzania Bezpieczeństwem i Zdrowiem w
rozwoju, produkcji, sprzedaży i serwisowania rozdzielnic GMA
posiada certyfikat zgodności, zgodnie z wymaganiami OHSAS
18001:2007.

NRJED311328PL
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Charakterystyka ogólna

Konstrukcja
Przedziały
Konstrukcja
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Celka rozdzielnicy z wyłącznikiem
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Przedziały funkcyjne rozdzielnicy GMA
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Przedział niskonapięciowy
Przedział szyn zbiorczych
Przedział pomiarowy
Przedział gazowy
Panel operatorski
Przedział kablowy

GMA jest rozdzielnicą prefabrykowaną w izolacji gazowej. Posiada wyłączniki w
izolacji próżniowej i pojedynczy system szyn zbiorczych.
bb Wyłącznik próżniowy może przeprowadzić 100 łączeń przy znamionowym prądzie
zwarciowym i 10 000 łączeń przy prądzie znamionowym
bb Przedział gazowy jest wypełniony sześciofluorkiem siarki i jest w pełni szczelny
wg norm IEC 62271-1 i EN 62271-1
bb Rozdzielnica jest bezobsługowa i szczelna przez cały okres użytkowania
bb Przedział gazowy wykonany jest ze stali chromowo-niklowej
bb Podczas całej żywotności rozdzielnicy, nie trzeba przy niej wykonywać prac
konserwacyjnych i nie trzeba uzupełniać gazu izolacyjnego (w normalnych
warunkach pracy)
bb Nie trzeba wykonywać prac związanych z gazem podczas:
vv Instalacji
vv Rozbudowy
vv Wymiany pojedynczcyh pól
vv Demontażu rozdzielnicy.
bb Rozdzielnica posiada solidną, samonośną, nitowaną konstrukcję kompozytową
bb Rozdzielnicę można rozbudowywać w obie strony i nie trzeba przy tym
wykonywać prac związanych z gazem SF6

Przedziały funkcyjne

Rozdzielnica GMA podzielona jest na następujące przedziały funkcyjne:
bb Przedział gazowy z
vv Wyłącznikiem próżniowym
vv Trójpozycyjnym odłącznikiem
vv Szynami podłączonymi do szczelnego przepustu na ścianie przedziału
vv Odłącznikiem do przekładnika napięciowego (opcjonalnie).
bb Uziemiony przedział szyn zbiorczych
bb Przedział kablowy z
vv Przyłączem stożkowym dla kabli konektorowych
vv Toroidalnymi przekładnikami prądowymi
vv Śrubowymi przyłączami kablowymi, oraz opcjonalnie ogranicznikami przepięć
vv Obręczami mocującymi dla kabli
vv Opcjonalnie przekładnikami napięciowymi
vv Opcjonalnie mechanizmem sterowania odłącznikiem dla przekładnika
napięciowego
vv Szyną uziemiającą
bb Przedział niskonapięciowy z urządzeniami sterującymi, monitorującymi i
zabezpieczającymi
bb Przedział pomiarowy dla systemu detekcji obecności napięcia oraz opcjonalnie
dla dodatkowego systemu monitorowania ciśnienia gazu
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Rozdzielnica GMA z przekładnikami napięciowymi, szerokość 600mm
(przykład)
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Przedział niskonapięciowy
Przedział szyn zbiorczych (opcjonalnie obudowa metalowa)
Trójpozycyjny odłącznik
Wyłącznik próżniowy
Przekładnik prądowy
Odłącznik do przekładnika napięciowego
Przekładnik napięciowy, poza przedziałem gazowym
Przedział pomiarowy
Panel operatorski
Zdejmowana osłona przedziału kablowego
Przedział kablowy z przyłączami stożkowymi typu C
Szyna uziemiająca

A-3

Charakterystyka ogólna

Przedział niskich napięć

PM103.080

Przedział niskich napięć

PM103.081

Energonomiczna konstrukcja panelu operatorskiego

Przedział niskiego napięcia umieszczony jest na górze rozdzielnicy GMA. Posiada
metalową obudowę i jest całkowicie odizolowany od pozostałych przedziałów.
Urządzenia sterownicze, monitorujące i zabezpieczające instalowane są na
drzwiach przedziału niskonapięciowego.
bb Przedział nisko napięciowy posiada ergonomiczną konstrukcję. Preferowana
wysokość montażu zabezpieczeń mieści się w łatwo dostępnym obszarze między
1660mm, a 1800mm mierząc od dolnej krawędzi rodzielnicy.
bb Przedział niskonapięciowy może być zamontowany na rozdzielnicy GMA w
zakładzie producenta lub w miejscu montażu
bb Bez problemów można montować i demontowac przedział niskich napieć.
vv Prefabrykowane połączenia pomiędzy przedziałami niskonapięciowymi
różnych celek oraz pomiędzy panelami sterowniczymi są fabrycznie spięte i
połączone
bb Przewody zewnętrzne niskiego napięcia prowadzone są z góry do dolnej prawej
części przedziału niskonapięciowego
vv Przewody prowadzone są w oddzielnym metalowym kanale ze zdejmowanymi
osłonami
vv Każdy przedział niskonapieciowy posiada listwy zaciskowe do których
podłączane są wszelkie zewnętrzne przewody
bb Specjalny system ułożenia kabli zapewnia optymalne wykorzystanie przestrzeni w
przedziale niskonapięciowym
bb Standardowa wysokość przedziału niskonapięciowego wynosi 700mm (wysokość
całej rozdzielnicy 2200mm)
bb Dostępny jest przedział niskonapięciowy o wysokości 850mm (wysokość całej
rozdzielnicy 2350mm) w przypadku większych potrzeb technologicznych

Przedział pomiarowy

W przedziale pomiarowym dostępne są poniższe urządzenia:
bb Wskaźniki obecności napięcia, mierzące napięcie na dzielnikach napięć
bb Analogowe mierniki ciśnienia gazu
bb Zawór do odzysku gazu po zakończeniu żywotności rozdzielnicy

Przedział niskonapięciowy z systemem GemControl

A-4
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Przedział kablowy

PM103.082

Przedział kablowy

PM103.083

Szerokość celki 450 mm, przyłącze kablowe do 800 A

PM103.084

Szerokość celki 600 mm, przyłącze kablowe do 1250 A

Przedział kablowy posiada metalową obudowę, jest obszerny i łatwodostępny.
Kable przyłączane są od przodu rozdzielnicy.
bb Wszytkie przyłącza kablowe GMA są przyłączami konektorowymi zgodnie z
normą EN 50181:2010
vv Przyłącza ze stożkiem zewnętrznym
vv Przyłącze typu C2
vv Prąd znamionowy 1250A, gwint wewnętrzny M-16x2 dla głowic kablowych
wtykowych z zaciskami śrubowymi
bb Pole wyłącznikowe, szerokość celki 450 mm dla prądu
≤ 800 A
vv 1 przyłącze typu C2
vv do 3 głowic kablowych na fazę o maksymalnym przekroju kabla 630 mm².
bb Pole wyłącznikowe, szerokość celki 600 mm dla prądu
≤ 1250 A
vv 1 przyłącze typu C2
vv do 4 głowic kablowych na fazę o maksymalnym przekroju kabla 300 mm²
vv do 3 głowic kablowych na fazę o maksymalnym przekroju kabla 630 mm²
bb Pole wyłącznikowe, szerokość celki 800 mm dla prądu
od 1250 A do 2500 A
vv 2 przyłącza typu C2
vv do 6 głowic kablowych na fazę o maksymalnym przekroju kabla 630 mm².
bb Na każdej fazie musi być zainstalowana identyczna liczba głowic kablowych oraz
identycznych liczba typów kabli (W przypadku montaż różnej liczby głowic / kabli o
różnych przekrojach - prosimy o kontakt z producentem)
bb W przypadku prądu obciążenia większego niż 630A, wymagana obiciążalność
prądowa musi być zapewniona przy wyborze odpowiednich kombinacji przyłączy
kablowych
bb Zamiast jednej z głowic kablowych można zamontować ograniczniki przepięć
bb Podczas doboru i montażu kabli należy uwzględnić specyfikację producenta
głowic i ograniczników oraz dodatkowe listy doboru kabli w rozdzielnicy GMA
bb Pokrywa przedziału kablowego może być zdjęta, żeby uzyskać dostęp do
przedziału kablowego od przodu rozdzielnicy
vv Pokrywa przedziału kablowego zabezpieczona jest za pomoca dwóch śrub, aby
zapobiec przypadkowemu otwarciu
vv Opcjonalnie można zastosować dodatkową blokadę pomiędzy odłącznikiem a
pokrywą przedziału kablowego
bb W przedziale kablowym dodatkowo można zastosować podłogę z uszczelkami
gumowymi aby zapewnić ochronę przed dostępem do przedziału kablowego od
dołu rozdzielnicy
bb Opcjonalnie można zastosować plastikowe zaciski do wsporników kablowych
bb Osłony kabli i kable uziemiające są podłączone do metalowego wspornika kabli
bb Izolowana szyna uziemiająca jest dostępna opcjonalnie

Testy kabli

bb Testy kabli średnich napięć można wykonać z przodu rozdzielnicy GMA
vv Za pomocą testera kabli, pasującego do przyłączy kablowych stosowanych w
GMA
vv Podczas pracy pozostałych celek rozdzielnicy, kiedy szyny zbiorcze są pod
napięciem
bb Aby zlokalizować uszkodzenie izolacji kabla, należy odłączyć odpowiednie
przyłącze śrubowe na wsporniku kabla lub szynę uziemiającą

Szerokość celki 800 mm, przyłącze kablowe
powyżej 1250 A do 2500 A
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Przekładniki prądowe

PM103.085

Przekładniki prądowe

W rozdzielnicy GMA stosuje się przekładniki toroidalne.
bb Przez przekładniki toroidalne nie przepływa wysokie napięcie. Są one od niego
całkowicie odizolowane
bb Przekładniki są montowane poza przedziałem gazowym
bb Kable obwodów wtórnych z przekładników pomiarowych są prowadzone
bezpośrednio do przedziału niskonapięciowego bez żadnych pośrednich terminali

Przekładniki prądowe na odpływie

PM103.086

Przekładniki prądowe na odpływie w celce
szerokości 450 mm

bb Przekładniki są montowane na wydłużonym przyłączu kablowym
bb Przekładniki można łatwo modernizować i wymieniać, gdyż są montowane poza
przedziałem gazowym
bb Celka o szerokości 450mm i 600mm z jednym przyłączem stożkowym na fazę:
vv Wszystkie trzy przekładniki toroidalne są trwale połączone w monoblok
bb Przekładnik z dodatkowym rdzeniem w celce o szerokości 600m z jednym
przyłączem stożkowym na fazę:
vv Rdzeń dodatkowy w wysoko zaawansowanej konstrukcji przekładnika
vv Wszystkie trzy przekładniki toroidalne są trwale połączone w monoblok
bb Celka o szerokości 800mm z dwoma przyłączami stożkowymi na fazę:
vv Jeden wspólny monoblok dla każdych dwóch przepustów. Razem trzy
monobloki, po jednym monobloku na fazę

Przekładniki prądowe na szynach zbiorczych

Przekładniki prądowe z dodatkowym rdzeniem na odpływie w
celce szerokości 600 mm

bb Przyłączenie możliwe do każdej sekcji szyn zbiorczych
bb Przekładniki jednobiegunowe, toroidalne
bb Przekładniki mocowane za pomocą adaptera na styku dwóch celek rozdzielnicy
GMA
bb Rdzenie przekładników do pomiarów rozliczeniowych energii
Rdzeń pomiarowy może być legalizowany i kalibrowany do pomiarów
rozliczeniowych energii

PM103.087

Parametry techniczne* przekładników prądowych
stosowanych w rozdzielnicy

PM103.088

Przekładniki prądowe na odpływie w celce szerokości 800 mm

Napięcie maksymalne

0.72 kV

Napięcie udarowe

3 kV

Częstotliwość znamionowa

50/60 Hz

Prąd znamionowy pierwotny

50 A to 2500 A

Prąd znamionowy wtórny

1A

Ciągłe obciążenie prądem przekładników

1.0 x prąd znamionowy pierwotny
1.2 x prąd znamionowy pierwotny
(opcjonalnie)

Liczba rdzeni (dla przedkładnika na odpływie)

max. 3

Parametry rdzeni (w zależności od prądu
pierwotnego)
Rdzenie pomiarowe
Moc

2.5 to 10 VA

Rdzenie zabezpieczeniowe

Klasa

0.2 to 1

Współ. bezp.

FS10

Moc

2.5 to 30 VA

Klasa

5P or 10 P

Wspoł. bezp.

10 to 30

Znamionowy prąd cieplny

max. 31.5 kA, 3 s

Normy

IEC 60044-1 oraz EN 60044-1

* Pozostałe parametry na żądanie

Przekładniki prądowe na szynach zbiorczych

A-6
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Przekładniki napięciowe

PM103.089

Przekładniki napięciowe

Indukcyjne przekładniki napięciowe są
bb Jednobiegunowe i izolowane
bb Całkowicie osłonięte metalową osłoną i uziemione
bb Oprócz podstawowego uzwojenia mogą posiadać dodatkowe uzwojenie do
wykrywania zwarć doziemnych
vv Opcjonalnie mogą posiadać przełącznik zaczepów średniego napięcia żeby
można było jes stosować dla dwóch różnych poziomów napięć pierwotnych
vv Opcjonalnie mogą posiadać uzwojenie do pomiaru rozliczeniowego energii
bb Opcjonalnie dostępne z bezpiecznikami średniego napięcia zintegrowanymi w
obudowie przekładników

DM102.105

DM102.106

Przekładniki napięciowe w przedziale kablowym z
odłącznikiem w przedziale gazowym

Przyłączenie przekładników napięciowych
bb Wysokie bezpieczeństwo obsługi dzięki zamknięciu przekładników napięciowych i
szyn prądowych do przekładników w metalowej obudowie w przedziale kablowym
bb Opcjonalnie odłącznik przekładników napięciowych od strony średniego napięcia
vv Testy średniego napięcia bez wyjmowania przekłądników napięciowych
vv Szybka wymiana przekładnika napięciowego w przypadku jego uszkodzenia
vv Odłącznik przekładników znajduje się w przedziale gazowym i może być
ustawiony w pozycji przekładnik załączony lub przekładnik uziemiony
bb Przekładniki napięciowe są motowane i testowane w fabryce i są gotowe do
działania po dostarczeniu rozdzielnicy na obiekt montażu
bb Przekładniki są zamontowane poza przedziałem gazowym
bb Przekładniki są podłączane poprzez przyłącze stożkowe
bb Przekładniki można wymienić bez ingerencji w przedział kablowy
bb Nie potrzeba dodatkowej celki pomiarowej aby zamontować przekładniki
napięciowe

Załączony przekładnik
napięciowy
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Uziemiony przekładnik
napięciowy
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Przekładnik napięciowy

PM103.090

bb Sterowanie od przodu rozdzielnicy
bb Kontrola mechanizmu i wskaźnika pozycji odłącznika z przodu rozdzielnicy
vv Umieszczony bezpośrednio za zdejmowalną pokrywą przedziału kablowego
vv Dostępny po zdjęciu pokrywy przedziału kablowego
vv Razem dla wszystkich trzech faz
vv Blokada pokrętła w zdefiniowanych pozycjach końcowych
vv Możliwość zabezpieczenia kłódką
vv Identyczny wygląd i obsługa przekładników na odpływie i na szynach
zbiorczych
Przekładnik napięciowy na odpływie
bb Instalacja w celkach o szerokości
vv 600 mm oraz
vv 800 mm
bb Zawsze z odłącznikiem umieszczonym w przedziale gazowym

DM102.109

Przekładnik napięciowy na odpływie

KABELSEITE

PRZEDZIAŁ KABLOWY

DM102.110

CABLE SIDE

SAMMELSCHIENE
SZYNY ZBIORCZE

Przekładnik napięciowy na szynach zbiorczych
bb Połączenie z szynami zbiorczymi poprzez opcjonalny odłącznik i oszynowanie
znajdujące się w przedziale gazowym
bb Instalacja w celkach o szerokości 600 mm w rozdzielnicach GMA bez
przekładnika napięciowego na odpływie
bb Niezależny od montażu szyn zbiorczych na obiekcie
vv Montowany w metalowej odbudowe, podłączany i testowany w fabryce
vv Nie wymaga prac montażowych na obiekcie
bb Odłącznik w przedziale gazowym (opcjonalnie dla przekładnika napięciowego na
szynach zbiorczych)

Parametry techniczne* przekładników napięciowych
stosowanych w rozdzielnicy

BUSBAR

Uzwojenia pierwotne
DM102.032

DM102.031

Napięcie znamionowe

12

15/17.5

24

Poziom izolacji - 50Hz - 1 minuta

KV

20

38

50

Poziom izolacji - udar 1,2/50μs

kV

60

95

125

3,3/√3 to
11/√3

11/√3 to
15/√3

17,5√3/ to
23/√3

Napięcie pracy
Znamionowny współczynnik napięcia

Uzwojenie wtórne

Un / 8h = 1.9; Un stale = 1.2

Napięcia pracy uzwojenia wtórnergo

V

100/√3; 110/√3; 120/√3

Napięcia pracy uzwojeń pomocniczych

V

100/3; 110/3; 120/3

Granica cieplna prądu uzwojenia wtórnego

A

6

Prąd ciągły przez 8 godzin

A

4

Moc w danej klasie

klasa 0,2: do 20 VA
klasa 0,5: do 60 VA
klasa 1: do 120 VA

Normy

IEC 60044-2 oraz EN 60044-2

* Pozostałe parametry na żądanie

Przekładnik napięciowy na
odpływie
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Przekładnik napięciowy na
szynach zbiorczych
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Pojemnościowy dzielnik napięć
Przedział gazowy

DM102.104

Pojemnościowy dzielnik napięć
1
6

2

7

3

Podłączany
Indicator
wskaźnik
pluggable

5

bb Pojemnościowe dzielniki napięć są instalowane na zewnętrznych stożkowych
przepustach
vv Na kablach zasilających
vv Na sznach zbiorczych
vv Każdy dla wszystkich 3 kabli L1-L2-L3
bb Dzielniki napięć służą do testowania, monitorowania i wyśwetlania informacji o
napięciu:
–– Weryfikacja stanu izolacji od napięcia zasilającego
–– Cyfrowe wyświetlanie wartości napięcia
–– Monitoring napięcia
–– Wykrywanie zwarć w sieci dystrybucyjnej

4

Instalacja stała
fixed installation

Niezintegrowany podłączany system detekcji
napięcia

System detekcji napięcia
1
2
3
4
5
6
7

Kabel / szyna średniego napięcia
Pojemnościowy dzielnik napięć
Wewnętrzny przewód połączeniowy
Ogranicznik przepięć
Układ zabezpieczeniowy
Standardowe gniazda
Podłączany, zewnętrzny wskaźnik napięć

Przedział gazowy

PM103.091

Przedział gazowy jest w pełni szczelny zgodnie z normami IEC 62271-1 oraz EN
62271-1.
bb Bezobsługowy
bb Wykonany ze stali chromowo-niklowej
bb Szczelny przez cały okres eksploatacji
bb Przez cały okres eksploatacji nie wymaga prac konserwacyjnych i uzupełniania
gazu (w warunkach normalnych)
bb Brak prac przy gazie i przedziale gazowym przy
vv Instalacji
vv Rozbudowie
vv Wymianie pól
vv Demontażu rozdzielnicy

Zawór ciśnieniowy przedziału gazowego

bb Każdy przedział gazowy wypełniony gazem wyposażony jest w zawór ciśnieniowy
(celki o szerokości 450mm posiadają jeden zawór, a celki o szerokości większej
niż 450mm posiadają 2 zawory)
vv Zawór ciśnieniowy jest zabezpieczony przed wyrzuceniem
vv Zawór ciśnieniowy ogranicza nadmierne ciśnienie w dolnej części rozdzielnicy
za przedziałem kablowym
vv Powierzchnia zaworu ciśnieniowego jest odseparowana metalicznie od
przedziału kablowego

NRJED311328PL
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Przedział gazowy
System szyn zbiorczych

PM103.092

Odzysk gazu

Zintegrowany zawór do odzysku gazu

bb Każdy przedział gazowy posidada zitegrowany zawór do
vv Przyłączenia systemu monitoringu gazu
vv Odzysku gazu podczas utylizacji rozdzielnicy
bb Podłączenie poprzez zawór urządzenia do odzysku gazu SF6 na koniec
żywotności rozdzielnicy
vv Nie ma potrzeby używania specjalnych urządzeń do odzysku gazu SF6 z
przedziałów bez zaworu ciśnieniowego
vv Podczas odzysku gazu z przedziału gazowego poprzez zawór gaz nie uwalnia
się do atmosfery
vv Obok zaworu do odzysku gazu znajduje się oznakowanie gazu SF6 zgodne z
rozporządzeniem (EC) nr 1494/2007
bb Dostępne są przepisy, normy i dokumenty dotyczące odzyskiwania i ponownego
wykorzystywania gazu SF6
vv Międzynarodowa norma IEC 62271-303 (i jego krajowe odpowiedniki):
Zastosowanie i obsługa sześciofluorku siarki (SF6)
vv Dla państw członkowskich Unii Europejskiej: Rozporządzenie (EC) Nr
842/2006 z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów
cieplarnianych oraz odpowiedni narodowy dekret zastosowania

PM103.093

System szyn zbiorczych

PM103.094

Pojedynczy system szyn zbiorczych

System szyn zbiorczych umieszczony jest na górze rozdzielnicy. Szyny znajdują się
w izolacji silikonowej. Niezwykle prosto zaprojektowane szyny zbiorcze rozdzielnicy
GMA są
bb Pojedynczej konstrukcji
bb Odporne na dotknięcie z powodu uziemionej zewnętrznej warstwy, podłączonej
do uziemienia rozdzielnicy
bb Niewrażliwe na kondensacje pary wodnej i zanieczyszczenia
bb Montaż, rozbudowa, wymiana celek i demontaż odbywa się bez ingerencji w
przedział gazowy
bb Montaż szyn na miejscu jest prosty nawet dla prądów 1600-2500A
bb Odcinki szyn podzielone są mechanicznie przez celki
bb Dla prądów powyżej 1250A występuje jedna szyna na fazę, nie występują
równoległe dwie lub więcej szyny na fazę
bb Montaż szyn jest podobny do montażu śrubowych głowic konektorowych
bb Szyny są podłączane a następnie przykręcane
bb System kompatibilny - celki, adaptery uziemiające i przejściówki dla śrub
mocowane są standardowych przepustach szyn na rozdzielnicy
bb Standardyzowane przepusty do szyn zbiorczych zgodne z normą EN 50181 (typ
C2 do 1250A oraz typ F dla 1250-2500A)
bb Montaż systemu szyn zbiorczych z przodu / od góry
vv Dzięki systemowi plug-in, technologii wykonania, przedziały niskiego napięcia
mogą być montowane i demontowane z łatwością, jeżeli jest to wymagane
bb Nie wymaga korytarza montażowej z tyłu rozdzielnicy
bb W razie potrzeby wymiany jednej z celek rozdzielnicy, powstała "dziura" może
zostać czasowo zmostkowana za pomocą szyn zbiorczych
bb Opcjonalnie system szyn zbiorczych można zabudować, będzie to stanowiło
dodatkową ochronę systemu szyn zbiorczych przed uszkodzeniami
mechanicznymi

Bezpośrednie przyłączenie do systemu szyn

Uziemienie zewnętrznej warstwy szyn zbiorczych

A-10

bb Przekładniki prądowe
bb Kompatybilne moduły dodatkowe dla systemu szyb zbiorczych
vv Ogranicznik przpięć
vv Przyłącze kablowe na śrubę
vv W pełni izolowane szyny zbiorcze
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Zakres oferty

Zakres oferty

PM103.149

Z różnymi wariantami pól, rozdzielnica GMA spełnia różne wymagania stawiane
wyłącznikowym rozdzielnicom dystrybucyjnym.
Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale „Warianty pól rozdzielnicy”.

Funkcja pola

Typ

Pole uziemnika
Pole odłącznika
Sprzęgło z wyłącznikiem
Przekładniki napięciowe na szynach zbiorczych
Przekładniki napięciowe na szynach zbiorczych z odłącznikiem
Przekładniki prądowe na szynach zbiorczych
Przyłącze kablowe do szyn zbiorczych
Ogranicznik przepięć na szynach zbiorczych

ES
D
BC-CB
BB-VT
BB-VTS
BB-CT
BB-Con
BB-SA

CB
DI
E

Pole wyłącznikowe
Pole wzniosu szyn
Pole uziemnika

Parametry rozdzielnicy GMA

Poniższe parametry odnoszą się do normalnej eksploatacji rozdzielnicy wnętrznowej
zgodnie z normami IEC / EN 62271-1 i IEC / EN 62271-1 przy ciśnieniu
znamionowym.
Inne parametry dostępne na życzenie.

Napięcie znamionowe

Ur kV

12

15/17,5 24

Znamionowe probiercze napięcie o częstotliwości znamionowej
Pomiędzy fazami, faza-ziemia
Ud kV
28
38 (42*)

50

Bezpieczna wartość izolacyjna
Ud
Znamionowe probiercze napięcie udarowe
Pomiędzy fazami, faza-ziemia (wart. szczyt.)
Up
Bezpieczna przerwa izolacyjna (wart. szczyt.) Up
Liczba faz
Częstotliwość znamionowa
fr
Prąd znamionowy przy częstotliwości 50 Hz
Szyny zbiorcze
Ir
Szyny zasilające / odpływowe
Ir

kV

32

45 (48*)

60

kV
kV

75
85
3
50; 60

95
110

125
145

Szyny w polu sprzęgłowym

Ir

A

1250; 2500
630; 800; 1250; 1600;
2000; 2500
1250; 2500

Prąd znamionowy krótkotrwały
wytrzymywalny
Czas trwania prądu krótkotrwałego
Prąd znamionowy szczytowy
wytrzymywalny
Prąd znamionowy załączalny
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy
Gaz izolacyjny
Normalne ciśnienie gazu przy +20 °C
Minimalne ciśnienie gazu przy +20 °C
Ciśnienie alarmowe przy +20 °C

Ik

kA

16; 20; 25; 31.5

tk
Ip

s
kA

3
40; 50; 63; 80

Ima
Isc

kA
kA

Klasyfikacja odporności na łuk
wewnętrzny - dostęp typu A
Dostęp do rozdzielnicy typu:
F (od przodu)
L (z boku)
R (z tyłu - opcjonalnie)
Łukoochronność (prąd)
Łukoochronność (czas trwania)
Znamionowe napięcie pomocnicze
Prąd stały D.C.
Prąd zmienny A.C.

Pre
Pme
Pam

Hz
A
A

40; 50; 63; 80
16; 20; 25; 31.5
Sześciofluorek siarki - SF6
MPa 0,03
MPa 0,02
MPa 0,02 (1 poziom);
0,01 (2 poziom)
IAC A
A FL
A FLR (opcjonalnie)

IA
tA

kA
s

16; 20; 25; 31,5
1

Ua
Ua

V
V

24; 48, 60, 110, 125, 220
120, 220

* Powiększone parametry na żądanie
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Łuk wewnętrzny

Klasa przegrody, utrata ciągłości zasilania

GMA

BOKside
Lateral

DM102.107

Zwarcia wewnętrzne powodujące łuk wewnętrzny

PRZÓD
Front
side

DM102.108

Klasyfikacja odporności na łuk wewnętrzny IAC: dostęp FL

For instance: Low Np.
voltage
switchgear
rozdzielnica
nN and control gear

Rear
side
TYŁ

Klasyfikacja odporności na łuk wewnętrzny
Lateral
BOKside

GMA

bb Ze względu na swoją konstrukcję, rozdzielnica GMA posiada bardzo niskie
prawdopodobieństwo wystąpienia zwarcia wewnętrznego.
vv Nie ma żródła zakłoceń zewnętrznych, gdyż szyny i aparaty znajdują się w
przedziale gazowym
vv Zgodnie z normą IEC / EN 62271-200, uniknięcie ryzyka powstania łuku
wewnętrznego to najwyższy priorytet
vv W normie IEC / EN 62271-200 (tabela 102) znajdują się zalecenia obejmujące
wykorzystanie izolacji gazowej jako środek zapobiegawczy przeciwko
zabrudzeniom, wilgoci, kurzowi, gryzoniom itd.
bb Odbiorca może swobodnie wybrać rozdzielnicę z klasyfikacją odporności na łuk
wewnętrzny zgodnie z obowiozującymi normami. Zgodnie z normą IEC / EN
62271-200 rozdzielnice z klasyfikacją odporności na łuk wewnętrzny powinny być
używane, jeżeli istnieje zagrożenie życia ludzkiego z powodu zwarć
wewnętrznych.

Front
side
PRZÓD

Klasyfikacja odporności na łuk wewnętrzny IAC: dostęp FLR

IAC A FLR 31,5 kA, 1s
IAC
Klasyfikacja odporności na łuk
wewnętrzny
A
Dostęp
Ograniczenie do pracowników z
uprawnieniami dostępu
F
Od frontu
L
Z boku
R
Z tyłu
31,5 kA Prąd 31,5 kA
1s
Czas trwania 1s
Przykład GMA z klasyfikacją odporności na łuk wewnętrzny
IAC

bb Klasyfikacja odporności na łuk wewnętrzny IAC zapewnia zweryfikowany poziom
bezpieczeństwa obsługi rozdzielnicy w jej pobliżu w normalnych warunkach pracy.
bb Klasyfikacja odporności na łuk wewnętrzny jest opcją zgodną z normą IEC
62271-200 i EN 62271-200. Odnosi się do wewnętrznego nadciśnienia,
powstałego od łuku elektycznego, wywieranego na ściany, drzwi, otwory
inspekcyjne i wentylacyjne rozdzielnicy. Ponadto odnosi się też do efektów
termicznych, gorących gazów i pyłów żarowych powstałych podczas łuku
wewnętrznego.
bb Rozdzielnice z przegrodami metalowymi mają przyznawaną klasyfikację
odporności na łuk wewnętrzny jeżeli spełniają wszystkie wymienione poniżej
kryteria:
vv Kryterium nr 1: Zamknięte i prawidłowo zabezpieczone drzwi i pokrywy
vv Kryterium nr 2: Nie występuje pękanie i rozpadanie się obudowy rozdzielnicy
podczas trwania łuku
vv Kryterium nr 3: Iskrzenie nie powoduje przepalania obudowy w rozdzielnicach
zamontowanych na wysokości do 2000 mm
vv Kryterium nr 4: Wskaźniki nie zapalają się z powodu wpływu gorących gazów
vv Kryterium nr 5: Obudowa podczas trwania łuku pozostaje połączona z
uziemieniem
bb Rozdzielnica GMA przeszła pozytywnie badania na klasyfikację odporności na łuk
wewnętrzny
bb Ponieważ wszystkie czynności operacyjne i testy wykonywane są od przodu
rozdzielnicy to dostęp do przedniej i bocznej części rozdzielnicy jest standardem
IAC A FL
vv Głębokość przedziału łączącego można zminimalizować poprzez przyścienne
ustawienie rozdzielnicy
vv W przypadku takiej konstrukcji, rozdzielnica GMA nie potrzebuje korytarza
obsługi z tyłu. Dostęp do przedziału kablowego lub przedziału
niskonapięciowego jest możliwy tylko z przodu
bb Jeżeli niezbędna jest instalacja rozdzielnicy GMA w pomieszczeniu gdzie
występuje korytarz obsługi z tyłu i przodu rozdzielnicy, to GMA można wyposażyć
w dodatkowe elementy, które dadzą jej klasyfikację odporności na łuk wewnętrzny
na poziomie IAC AFLR

Klasa przegrody

bb Klasa przegrody PM
vv przedziały rozdzielnicy oddzielone metalowymi przegrodami

Kategoria utraty ciągłości pracy

Kategoria utraty ciągłości pracy LSC zgodnie z normą IEC / EN 62271-200 definiuje
możliwość utrzymania przedziału wysokonapięciowego pod napięciem przy
otwartym przedziale wysokonapięciowym.
bb Kategoria utraty ciągłości pracy rozdzielnicy GMA z wyłącznikiem jest LSC2,
przedziały izolowane powietrzem są dostępne
bb Przedziały izolowane gazem SF6 są niedostępne według punktu 8.103.2 z normy
IEC / EN 62271-200
vv Nie ma dostępu dla obsługi do tego przedziału
vv Otwarcie może zniszczyć integralnośc tego przedziału
bb System szyn zbiorczych rozdzielnicy jest poza zakresen definicji kategorii utraty
ciągłości pracy zgodnie z punktem 3.131.1.1 zawartym w normie IEC / EN
62271-200

A-12

NRJED311328PL

Charakterystyka ogólna

Ochrona przed przypadkowym
dotykiem

PM103.151

Stopień ochrony przed dostępem do części niebezpiecznych i
wnikaniem ciał obcych

Rozdzielnica GMA z przegrodami metalowymi spełnia wymagania dla stopnia
ochrony zgodnie z normami IEC / EN 62271-1, IEC / EN 50529 oraz IEC / EN 62262:
bb Stopień ochrony przedziału gazowego (wysokonapięciowego): IP65
bb Stopień ochrony obudów poszczególnych przedziałów
vv Front przedziału niskonapięciowego: IP4X, opcjonalnie IP5X
vv Front przedziału kablowego: IP4X, opcjonalnie IP5X
vv Front panelu sterowniczego: IP2X, opcjonalnie IP5X
bb Stopień ochrony przed uderzeniem (wytrzymywalną energią uderzenia): IK 07
IEC/EN 62271-1 oraz IEC/EN 62271-200
Ochrona przed kontaktem z niebezpiecznymi częściami oraz ochrona sprzetu
przed wnikaniem ciał obcych (kod IP)

NRJED311328PL

Stopień
ochrony
IP2X

Ochrona przed wnikaniem stałych
ciał obcych
Ciała o wielkości 12,5mm i większe

IP3X

Ciała o wielkości 2,5mm i większe

IP4X

Ciała o wielkości 1mm i większe

IP5X

Ochrona przed wnikaniem pyłu w
ilościch nie zakłócających pracy
urządzenia

Ochrona przed dostępem do
części niebezpiecznych
Przypadkowy dotyk palcem
(palec testowy 12 mm
średnicy, 80 mm długości)
Przypadkowy dotyk drutem
(drut testowy 2.5 mm
średnicy, 100 mm długości)
Cienkie narzędzie, cienki
przewód (przewód testowy
1.0 mm średnicy, 100 mm
długości)
Cienkie narzędzie, cienki
przewód (przewód testowy
1.0 mm średnicy, 100 mm
długości)
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Warunki instalacji
Normy

PM103.150

Warunki montażu i eksploatacji

GMA w prefabrykowanej, betonowej stacji kontenerowej

Części znajdujące się pod wysokim napięciem są szczelnie zamknięte i niezależne
od warunków zewnętrznych.
bb Elementy znajdujące się pod wysokim napięciem są instalowane w przedziale
gazowym
bb Elementy wysokonapięciowe znajdujące się poza przedziałem gazowym są
osłonięte obudową oraz podlegają kontroli potencjału i uziemeniu
Ważne elementy rozdzielnicy (nie będące elementami pod wysokim napięciem)
takie jak napędy, przekaźniki, zabezpieczenia itd. umieszczone są poza przedziałem
gazowym w zamkniętym przedziale niskonapięciowym.
Dla zapewnienia długiej pracy rozdzielnicy należy ją użytkować w warunkach
normalnych zgodnie z normą IEC 62271-1. Przy instalacji w innych warunkach
prosimy o kontakt z producentem.
bb Instalacja wnętrzowa.
bb Temperatura otoczenia:
vv Maksymalna temperatura pracy 40 °C
vv Średnia wartość temperatury w ciągu 24 godzin nie przekracza 35 °C
vv Minimalna temperatura pracy -5 °C
bb Wysokość instalacji:
vv Maksymalnie 1000m nad poziomem morza
vv Możliwa jest instalacja rozdzielnicy powyżej 1000m. W tym przypadku prosimy
o kontakt z producentem
bb Wilgotność względna
Obowiązują poniższe warunki w zakresie wilgotności względnej:
vv Średnia wartość wilgotności względnej powietrza w ciągu 24 godzin nie
przekracza 95%
vv Śrenia wartość ciśnienia pary wodnej w ciągu 24 godzin nie przekracza 2,2 kPa
vv Śrenia wartość wilgotności względnej powietrza w ciągu miesiąca nie
przekracza 90%
vv Śrenia wartość ciśnienia pary wodnej w ciągu miesiąca nie przekracza 1,8 kPa

Normy i standardy

Rozdzielnica GMA posiada potwierdzone badaniami spełnianie obowiązujących
norm i sprcyfikacji wymienionych w tabeli na następnej stronie.
Normy międzynarodowe IEC zostały przyjęte przez CENELEC jako normy
europejskie EN. Europejskie normy EN zostały zaakceptowane przez członków
CENELEC jako normy krajowe, bez zmian ich treści.

A-14
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Charakterystyka ogólna

Pola wyłącznikowe rozdzielnicy

Normy

Normy

IEC

EN

62271-1

62271-1

62271-200

62271-200

Wyłaczniki

62271-100

62271-100

Odłączniki i uziemniki

62271-102

62271-102

System detekcji napięcia

61243-5

61243-5

System przepustów do szyn i szyn
zbiorczych

-

50181

Typ obudowy
Kod IP
Kod IK

60529
62262

60529
62262

Przekładniki prądowe
Przekładniki napięciowe
Sześciofluorek siarki (SF6)

60044-1
60044-2
60376

60044-1
60044-2
60376

Instalacja i montaż

TR
62271-303
61936-1

TR
62271-303
61936-1

Rozdzielnica GMA

NRJED311328PL

Tytuł

Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Część 1:
Postanowienia wspólne
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Część 200:
Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie
znamionowe powyżej 1kV do 52kV włącznie
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Część 100:
Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Część 102:
Odłączniki i uziemniki wysokiego napięcia prądu przemiennego
Prace pod napięciem - Wskaźniki napięcia - Część 5: Układy do
sprawdzania obecności napięcia (VDS)
Wytkowe izolatory przepustowe na napięcia powyżej 1kV do 52kV oraz
prądy od 250A do 2500A do urządzeń innych niż transformatory
napełniane cieczą
Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)
Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi
zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK)
Przekładniki - Część 1: Przekładniki prądowe
Przekładniki - Część 2: Indukcyjne przekładniki napięciowe
Wymagania dotyczące technicznego sześciofluorku siarki (SF6)
stosowanego w urządzeniach elektrycznych
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Część 303:
Wykorzystanie i obsługa sześciofluorku siarki (SF6)
Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu
wyższym od 1kV - Część 1: Postanowienia ogólne

A-15

Typy pól

Spis treści

Przegląd funkcji i podstawowe wymiary

B-2

Zasilacz z wyłącznikiem
Pola typu CB6 i CB8
Pola typu CB6, CB8, CB12
Pola typu CB16, CB20, CB25

B-4
B-5
B-6

Sprzęgło szynowe
Pole sprzęgłowe z wyłącznikiem typu BC-CB16, BC-CB20, BC-CB25

B-7

Pole z odłącznikiem
Pole wzniosu szyn z przyłączem kablowym typu (od DI(DE)6 do DI(DE)25)

NRJED311328PL

B-8

B-1

Przegląd funkcji i podstawowe
wymiary

Typy pól

Szerokości celek [mm]

Wymiary celki

BC-CB16/R,
-CB20/R, -CB25/R
DM102.037

Ir

CB6, CB8, CB12, CB16, CB20, CB25

DM102.036

Ik

Sprzęgło
szynowe

DM102.034

Un

Pole wyłącznikowe

DM102.035

Funkcja

M

M

Wysokość 1)
[kV]

12 17.5 24

[kA]

16 31.5

M

M

Głębokość 2) Głębokość 2)
(IAC AFL)
(IAC AFLR)

[A]

[mm]

[mm]

[mm]

630

2200

875

1125

450

--

800

875

1125

450

--

630

1000

1125

600

600

600

800

1280

1400

800

800

800

1000

---

800
1250
1600
2000
2500

Wysokość z 700 mm przedziałem niskonapięciowym
Najgłębsza celka rozdzielnicy determinuje całą głębokość rozdzielnicy
Opcje

1)
2)

Typ

Fuckcja pola

CB

Pole wyłącznikowe

DI

Pole wzniosu szyn

E

Pole uziemnika

ES

Pole uziemnika

D

Pole odłącznika

BC-CB

Sprzęgło z wyłącznikiem

BB-VT

Przekładniki napięciowe na szynach
zbiorczych

BB-VTS

Przekładniki napięciowe na szynach
zbiorczych z odłącznikiem

BB-CT

Przekładniki prądowe na szynach
zbiorczych

BB-Con

Przyłącze kablowe do szyn
zbiorczych

BB-SA

Ogranicznik przepięć na szynach
zbiorczych

.../...

Kombinacja dwóch pól, bezpośrednio
i trwale połączonych

6

630 A

8

800 A

12

1250 A

16

1600 A

20

2000 A

25

2500 A

B-2
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BC-CB16/RDE,
-CB20/RDE, -CB25 RDE

DI

DID(E)(M)

DI(D)(ES)(M)

DM102.041

Wznios szyn z
przyłączem
kablowym

DM102.040

Wznios szyn z
przyłączem
kablowym

DM102.039

Wznios szyn z
przyłączem
kablowym

DM102.038

Sprzęgło szynowe

--

450

450

450

--

450

450

450

800

--

--

--

--

--

--

600

600

600

800

800

800

M

1000

Rozszerzenia

BB-VT

BB-VTS

BB-CT

BB-SA

NRJED311328PL

DM102.045

BB-Con

DM102.046

Ogranicznik
przepięć na szynach
zbiorczych

DM102.044

Przekładnki prądowe Przyłącze kablowe
na szynach
do szyn zbiorczych
zbiorczych

DM102.043

Przekładniki
napięciowe na
szynach zbiorczych
z odłącznikiem

DM102.042

Przekładniki
napięciowe na
szynach zbiorczych

B-3

Zasilacz z wyłącznikiem

Typy pól

Pola typu CB6 i CB8

Podstawowe opcje:

PM103.068

bb Uziemnik, odłącznik, napęd silnikowy
bb Przekładniki prądowe na szynach zbiorczych
bb Ogranicznik przepięć na szynach zbiorczych
bb Pojemnościowy system detekcji napięcia na
szynach zbiorczych

Pole wyłącznikowe
450 mm (głębokość)

Typ pola
Prąd znamionowy

A

CB6
630

Wymiary *

Wysokość

mm

2200 / 2350

Szerokość

mm

450

Głębokość

mm

875

kg

420

Waga ze wszytkimi komponentami

CB8
800

440

* Wymiary zgodnie z IAC AFL, wysokość rozdzielnicy zależy od
wysokości przedziału niskonapięciowego

DM102.048

Celka szerokości 450 mm, wyposażona w 3 kable na fazę oraz ogranicznik przepięć
Ilustracja: do 800 A

DM102.047

700

2200

490

185

M

40

M

DM102.049

1500

x

x

max.

40

max.

B-4

700

508

62

40

570

875

M

x

128

x

63

63
33
450

237,5
40

875

X

X

508
570

80
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Zasilacz z wyłącznikiem

Typy pól

Pola typu CB6, CB8, CB12

Podstawowe opcje:
PM103.096

bb Uziemnik, odłącznik, napęd silnikowy
bb Alternatywnie: przekładniki napięciowe na odpływie
lub szynach zbiorczych
bb Przekładniki prądowe na szynach zbiorczych
bb Ograniczniki przepięć na szynach zbiorczych
bb Pojemnościowy system detekcji napięcia na
szynach zbiorczych

Pole wyłącznikowe
600 mm (głębokość)

Typ pola
Prąd znamionowy

A

CB6
630

Wymiary *

Wysokość

mm

2200 / 2350

Szerokość

mm

600

Głębokość

mm

1000

Waga ze wszystkimi
kg
komponentami, bez
przekładników napięciowych
Waga ze wszystkimi
kg
komponentami, z
przekładnikami napięciowymi

CB8
800

CB12
1250

510

540

580

630

660

700

* Wymiary zgodnie z IAC AFL, wysokość rozdzielnicy zależy od
wysokości przedziału niskonapięciowego

DM102.051

Celka szerokości 600 mm, wyposażona w 3 kable na fazę oraz ogranicznik przepięć
Ilustaracja: do 1250 A

DM102.050

700

2200

490

M

x

40

M

310

DM102.052

1500

x

40
max.

40

max.

700

560

570

1000

M

x

x

63
600
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63
33

40

115
X X
225
560
570
1000

80

B-5

Zasilacz z wyłącznikiem

Typy pól

Pola typu CB16, CB20, CB25

Podstawowe opcje:
PM103.097

bb Uziemnik, odłącznik, napęd silnikowy
bb Alternatywnie: przekładniki napięciowe na odpływie
bb Przekładniki prądowe na szynach zbiorczych
bb Ograniczniki przepięć na szynach zbiorczych
bb Pojemnościowy system detekcji napięcia na
szynach zbiorczych

Pole wyłącznikowe
800 mm (width)

Typ pola
Prąd znamionowy

A

CB16
1600

Wymiary *

Wysokość

mm

2200 / 2350

Szerokość

mm

800

Głębokość

mm

1280

Waga ze wszystkimi
kg
komponentami, bez
przekładników napięciowych
Waga ze wszystkimi
kg
komponentami, z
przekładnikami napięciowymi

CB20
2000

CB25
2500

850

850

900

960

970

1020

* Wymiary zgodnie z IAC AFL, wysokość rozdzielnicy zależy od
wysokości przedziału niskonapięciowego

DM102.054

Celka szerokości 800 mm, wyposażona w 4 kable na fazę oraz ogranicznik przepięć
Ilustracja: do 2000 A

DM102.055

DM102.053

700

2200
590

1500

510

M

x

x

1280

40

M

40

62
max.

40

max.

700
550

508

570

M

x

x

63
800

B-6

63
33

40

115
X X
225
508
570
1280

80
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Sprzęgło szynowe

Typy pól

Pole z wyłącznikiem typu BC-CB16, BCCB20, BC-CB25
Podstawowe opcje:
PM103.098

bb Uziemnik, odłącznik, napęd silnikowy
bb Przekładniki prądowe na szynach zbiorczych
bb Ograniczniki przepięć na szynach zbiorczych
bb Pojemnościowy system detekcji napięcia na
szynach zbiorczych

Pole sprzęgłowe z wyłącznikiem
1000 mm (szerokość)
Typ pola

Prąd znamionowy

A

BCCB16
1600

Wymiary *

Wysokość

mm

2200 / 2350

Szerokość

mm

1000

Głębokość

mm

1280

Waga z wszystkimi
kg
komponentami, bez
przekładników napięciowych

850

BCCB20
2000

870

BCCB25
2500

920

DM102.057

DM102.056

* Wymiary zgodnie z IAC AFL, wysokość rozdzielnicy zależy od
wysokości przedziału niskonapięciowego

M

M

M

M

M

M

M

Sprzęgło szynowe
BC-CBxx/R

Sprzęgło szynowe z
uziemnikiem szyn
BC-CBxx/RDE
DM102.058

Celka szerokości 1000 mm, sprzęgło szynowe z uziemnikami szyn zbiorczych
Ilustracja: do 2000 A

590

DM102.059

700

2200
1500
x

40

40

570

1280

40

x

x

x

63
1000
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63
33 33

1280

570

B-7

Pole z odłącznikiem

Typy pól

Pole wzniosu szyn z przyłączem
kablowym typu (od DI(DE)6 to DI(DE)25)
Podstawowe opcje:

M

M

max.

M

M

PM103.101

max.

max.

450 mm

max.

max.

600 mm

Typ pola
Prąd znamionowy

max.

800 mm

Pole wzniosu szyn z przyłączem kablowym

Wymiary *

M

PM103.100

PM103.099

M

DM102.062

DM102.061

DM102.060

bb Szyny pionowe bez lub z 3-pozycyjnym odłącznikiem
bb Uziemnik, odłącznik, napęd silnikowy
bb Alternatywnie: przekładniki napięciowe na odpływie lub szynach zbiorczych
bb Przekładniki prądowe na szynach zbiorczych
bb Ograniczniki przepięć na szynach zbiorczych
bb Pojemnościowy system detekcji napięcia na szynach zbiorczych

DI(DE)6
630

A

DI(DE)8
800

Wysokość

mm

2200 / 2350

Szerokość

mm

450

Głębokość

mm

875

Waga z wszystkimi komponentami, bez przekładników napięciowych kg
Waga z wszystkimi komponentami, z przekładnikami napięciowymi
kg

DI(DE)12
1250

DI(DE)16
1600

600

800

DI(DE)20
2000

DI(DE)25
2500

1280

390

400

480

720

740

790

600

600

600

850

870

910

310

40

x

x

63
600

63
33

40

62

x

508

570

560
x

40

63
33
450

40

x

63

x

1280

40

x

570

508

62

x

40

40

40

B-8

x

1000

x

570

875

40

185

DM102.063

DM102.064

590

DM102.065

* Wymiary zgodnie z IAC AFL, wysokość rozdzielnicy zależy od wysokości przedziału niskonapięciowego

x

x

63
800

63
33
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Zabezpieczenia, sterowanie i
monitoring

Spis treści

Systemy monitoringu
Monitoring gazu izolacyjnego
System detekcji napięcia

C-2
C-3

System komunikacji i zabezpieczeń
GemControl

C-4

Przekaźniki zabezpieczeniowe
MiCOM - Sepam

C-5

System zarządzania energią
PowerLogic

NRJED311328PL

C-6

C-1

Zabezpieczenia, sterowanie i
monitoring

Systemy monitoringu

Monitoring gazu izolacyjnego

Wiedza paraktyczna „know-how” i zarządzanie to obecnie
coraz ważniejsze sprawy w dystrybucyjnych sieciach średnich
napięć.
Wraz z rozwojem rozproszonych źródeł energii elektrycznej, coraz ważniejsze staje
się dostosowanie systemu energetycznego do nowych, bardziej rygorystycznych
wymagań. Operatorzy sieci szukają coraz bardziej elastycznych rozwiązań, które
jednocześnie są łatwo konfigurowalne („Smart Grid” oraz „Smart Systems”).
Dla spółek dystrybucyjnych wiedza praktyczna, zrozumienie i poprawne działanie
jest podstawą działania.
bb Aktualny stan pracy systemu dystrybucyjnego i rozdzielnicy musi być zawsze
monitorowany
bb Informacje o niezbędnych działaniach dla prawidłowego funkcjonowania systemu
elektroeneretycznego muszą pochodzić z aktualnego stanu sieci i rozdzielnic

PM103.129

PM103.078

Dzięki obszernym możliwością zastosowania, rozdzielnica
GMA jest wydajnym rozwiązaniem do sterowania,
monitorowania i ochrony sieci rozdzielczej.
Dzięki zintegrowanym systemom monitoringu, rozdzielnica
GMA może być z łatwością dołączona do systemów
monitoringu i serowania stacjami transformatorowymi i
systemami zasilania.

Monitoring gazu izolacyjnego

PM103.130

Monitoring ciśnienia gazu

Ciśnienie gazu izolacyjnego w każdym przedziale gazowym może być
monitorowane w następujący sposób:
bb Standard, czujnik ciśnienia gazu jest zintegrowany z cyfrowym systemem nadzoru
np. GemControl
vv Każdy z pomocniczych przełączników ciśnienia gazu posiada dwa wskaźniki
LED:
— poziom 1 „Ostrzeżenie” oraz
— poziom 2 „Alarm”
vv Sygnały informujące o ciąnieniu gazu można odczytywać na odlegość. Można
je wykorzystywać np. w systemie SCADA
bb Opcja 1: manometr wskazujący gotowość do pracy za pomocą kolorowych pól na
wyświetlaczu. Manometr jest zamontowany na elewacji rozdzielnicy i obsługa
może lokalnie stwierdzić gotowość rozdzielnicy do pracy
vv pole zielone = gotowość do pracy
vv pole żółte = ostrzeżenie
vv pole czerwone = alarm

PM103.131

Manometr wskazujący gotowość do pracy

bb Opcja 2: manometr ze stykami pomocniczymi wskazujący gotowość do pracy za
pomocą kolorowych pól na wyświetlaczu. Manometr jest zamontowany na
elewacji rozdzielnicy i obsługa może lokalnie stwierdzić gotowość rozdzielnicy do
pracy
vv pole zielone = gotowość do pracy
vv pole żółte z jednym stykiem pomocniczym = ostrzeżenie
vv pole czerwone z jednym stykiem pomocniczym = alarm
Styki pomocnicze są używane do przesyłania stanów alarmowych elektrycznie.
W rozdzielnicy może być zainstalowany tylko jeden z powyższych systemów
monitorowania ciśnienia gazu.

Manometr ze stykami pomocniczymi

C-2
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DM102.112

Zabezpieczenia, sterowanie i
monitoring

Systemy monitoringu
System detekcji napięcia

Pojemnościowe dzielniki napięcia dla wskaźników i
testowania wyposażenia

1
2
3

6
5
4

Wskaźniki obecności napięcia mogą być podłączone do dzielników napięć
znajdujących się przy przepustach kablowych albo na szynach zbiorczych dla
bb Sprawdzenia izolacji względem napięcia zasilania
bb Wyświetlenia wartości napięcia
bb Monitoringu napięcia i analizy jego jakości
bb Wykrywania błędów w instalacji sieci (np. zwarcie doziemne w izolowanej /
kompensowanej sieci).
Systemy detekcji napięcia podłączone do dzielników napięć muszą być dobrane do
napięcia pracy rozdzielnicy, a nie do jej maksymalnego napięcia znamionowego.

System detekcji napięcia
fixed installation

Zintegrowany system testowy

Pojemnościowy dzielnik napięcia – przykład
zastosowania: zintegrowany system wykrywania
napięcia (schemat)
Szyna wysokiego napięcia
Pojemnościowy dzielnik napięcia
Wewnętrzny kabel łączący
Ogranicznik przepięć
Obwód ochrony pomiaru
Wyświetlacz systemu detekcji napięcia

PM103.132

1
2
3
4
5
6

PM103.133

Zewnętrzny system detekcji napięcia - gniazda dla
trzech faz

PM103.134

Zewnętrzny system detekcji napięcia – wtyczki dla
trzech wskaźników

Zewnętrzny system detekcji napięcia

Sprawdzenie napięca odbywa się poprzez zewnętrzne urządzenie (wskaźnik z
wtyczkami i wyświetlaczem z diodami LED).
Listwa wtykowa dla detektora znajduje się w przedziale niskonapięciowym
rozdzielnicy, bezpośrednio nad panelem sterowniczym.
Podstawowymi cechami zewnętrzego systemu wykrywania napięć są:
bb System o wysokiej rezystancji
vv Odległość pomiędzy stykami gniazd dla standardowej wtyczki wynosi 19mm
bb Dioda LED na wskaźniku miga jeżeli napięcie pirwotne jest obecne
bb Nie jest potrzebne dodatkowe napięcie zasilania
bb Sprawdzenia napięć muszą być dokonywane zgodnie z normą IEC 61243-5
(61243-5/EN) na interfejsach zewnętrznego systemu detekcji napięcia poprzez
zewnętrzne wskaźniki obecności napięcia
vv Przenośne wskaźniki obecności napięcia są dostępne opcjonalnie
vv 3 wtyczki wskaźników na rozdzielnicy są dostępne jako osprzęt (opcjonalnie
przy większej ilości)

Wbudowany (zintegrowany) system detekcji napięcia (IVIS)

IVIS – zintegrowany system opecności napięcia – może być zainstalowany
opcjonalnie w każdej celce rozdzielnic GMA na pojemnościowym dzielniku napięcia.
IVIS – zintegrowany system opecności napięcia – służy do sprawdzenia:
bb Obecności napięcia
bb Izolacji od zasilania
bb Zgodności faz
System IVIS podaje na wyświetlaczu LCD odczyt obecności napięcia z
pojemnościowych dzielników podłączony do wszytkich faz rozdzielnicy. System IVIS
zgodnie z normą IEC / EN 61243-5 stale sprawdza obecność napięcia oraz:
bb Odpowiedź jednoznacznego wskazania obecności lub braku napięcia oraz
bb Warunki powtórnego sprawdzenia zintegrowanych systemów sygnalizacji
napięcia
W momencie kiedy oba warunki są spełnione, IVIS wyświetla ciągły sygnał dla
każdej fazy.
System stale monitoruje napięcie według powyższych kryteriów. Jeżeli strzałki na
wyświetlaczu migają to system musi zostać sprawdzony.
System IVIS został zaprojektowany dla maksymalnej niezawodności pracy:
bb Jest bezobsługowy
vv Elektronika jest odporna na warunki pogodowe
vv Nie jest wymagane sprawdzenie napięcia przez pomiar zewnętrzny
bb Nie potrzebuje zasilania pomocniczego
bb Ciągle powtarza sprawdzanie obecnosi napięcia

PM103.135

Zintegrowany system obecności napięcia IVIS –
stan beznapięciowy

Sprawdzanie obecności napięcia i zgodności faz odbywa się za pośrednictwem
trójfazowych systemów wykrywania napięcia (VDS) zgodnie z normą IEC 61253-5
(61243-5/EN). Poniższe systemy mogą byc zainstalowane w rozdzielnicy GMA:
bb Zewnętrzny, niezintegrowany, podłączany system detekcji napięcia
bb Wbudowany (zintegrowany) z powtarzaniem detekcji obecności napięcia

Zintegrowany system obecności napięcia IVIS - stan
obecności napięcia
NRJED311328PL
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Zabezpieczenia, sterowanie i
monitoring

System komunikacji i
zabezpieczeń
GemControl

Pomieszczenie sterownicze

Poziom stacji
Komunikacja na poziomie stacji

Przekaźniki sterownicze i zabezpieczeniowe

System IVIS może zostać wyposażony w dodatkowy przekaźnik pomocniczy do
sygnalizacji / blokady. Potrzebne jest zasilanie pomocnicze, żeby można było
korzystać z tego przekaźnika.
Zgodność faz może być zweryfikowana za pomocą punktów pomiarowych
zintegrowanych z systemem IVIS.
Specjalne wskazówki bezpieczeństwa: W przypadku testowania napięcia na
obwodach pierwotnych przez system detekcji napięcia, konieczne jest
przestrzeganie zaleceń i informacji zawartych w instrukcji obsługi zainstalowanego
wsjaźnika.

Akcesoria do systemów wykrywania napięcia

PE90357

Dostępna jest szeroka gama akcesoriów dla wspomnianych wyżej systemów
wykrywania napięcia
bb Dla systemów niezintegrowanych:
vv Urządzenie przenośnie do weryfikacji interfejsu, zarówno części stałej jaki i
wskaźników
vv Przenośny uzgadniacz faz
bb Dla zintegrowanego systemu IVIS:
vv Przenośny uzgadniacz faz

GemControl

PM103.142

PM103.143

GemControl jest przeznaczony do określonych wymagań dla rozdzielnic średniego
napięcia w systemu dystrybucyjnym.
GemControl zapewnia każdej celce rozdzielnicy GMA centralną jednostkę służącą
do zarządzania, monitoringu i komunikacji, co pozwala na inteligentne sterowanie
rozdzielnicą.
GemControl skupia się na funkcjach sterownia, monitoringu i komunikacji bez
ingerencji w funkcje zabezpieczeniowe. Ma to następujące zalety:
bb Wysoka elastyczność na wszystkich etapach projektu: planowania, obsługi,
konfiguracji, uruchomienia, działania i dalszego rozwoju funkcji sterowania i
monitoringu
bb Niezwykle prosta parametryzacją za pomocą przygotowanych z góry konfiguracji
celek
bb Wysoki stopień niezawodności
bb Skalowalność i rozszerzalność do spełnienia przyszłych wymagań
bb Kompleksowe pakiety usług
bb Podstawowa jednostka GemControl może komunikować sie za pomocą
wszystkich standardowych protokołów komunikacyjnych, takich jak protokoły IEC
vv (IEC 60870-5-101, -103 oraz -104; IEC 61850) a także Profibus-DP, ModbusRTU and -TPC
bb Komunikacja szeregowa i ethernetowa
Panel regulacyjny, wariant 2

PM103.145

PM103.144

Panel regulacyjny, wariant 1

Jednostka bazowa

C-4

Moduły rozszerzające
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Zabezpieczenia, sterowanie i
monitoring

Przekaźniki zabezpieczeniowe
MiCOM - Sepam

PM100527

Przekaźnik zabezpieczeniowy MiCOM

PE60300

PM100523

PM100516

Przekaźniki zabezpieczeniowe MiCOM zapewniają użytkownikowy wybór
optymalnych kosztowo rozwiązań dla specyficznych wymogów dotyczących
ochrony w ramach sieci dystrybucyjnej.
Seria przekaźnika MiCOM oferuje kompleksowe rozwiązania funkcji ochronnych dla
wszystkich systemów zasilających.
Dzięki modułowej budowie, seria przekaźników MiCOM zapewnia użytkownikowi
wielofunkyjny sprzęt, który może działać jako
bb Sprzęt do ochrony sieci
bb Połączony sprzęt do sterowania i ochrony
bb Przekaźniki MiCOM obsługują większość standardowych protokołów
komunikacyjnych używanych w nadrzędnych systemach kontroli i systemach
SCADA
bb Ze względu na ciągły rozwój rodziny zabezpieczeń MiCOM, zapewniona jest
zgodność z postępem technicznym w zakresie rozdzielnic i komunikacji

Przekaźniki zabezpieczeniowe Sepam

PM103.136

Cyforwe przekaźniki zabezpieczeniowe Sepam seria 20, seria 40, seria 60 i seria 80
są wynikiem wieloletnich doświadczeń Schnieder Electric związanych z ochroną
sieci.
Powyższe serie Sepamów obsługują wszystkie istotne funkcje:
bb Skuteczna ochrona liuzi i sprzętu sieciowego
bb Dokadne pomiary i szczegółowa diagnostyka
bb Zintegrowane funkcje monitorowania
bb Lokalne lub zdalne sterowanie i sygnalizacja
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Sepam - Budowa modułowa (przykład)
1
2
3
4
5

Jednostka bazowa
Dodatkowe moduły wejść/wyjść
Moduły komunikacji sieciowej
Dodatkowe moduły czujników temperatury
Moduł wyjść analogowych 0-10 mA, 0-20 mA,
4-20 mA
6 Moduł synchronizacyjny „Synchro-Check”
7 Oprogramowanie do Sepama

NRJED311328PL

Ponad 600,000 przekaźników Sepam jest używanych na całym świecie.
Wielofunkcyjny przekaźnik Sepam jest używany do rejestracji i analizy parametrów
elektrycznych sieci energetycznej średnich napięć oraz jej zabezpieczania we
wszystkich aplikacja w obrębie systemu dystrybucyjnego.
Kompleksowy system modułowy pozwala na wybór funkcji niezbędnych w danym
systemie, np.
bb Ochrona sieci
bb Pomiary
bb Sterowanie
bb Monitoring
w stacjach transformatorowych WN/SN, stacjach SN/nN, liniach napowietrznych,
transformatorach, silnikach, generatorach, kondensatorach itp. Każdy przekaźnik
Sepam można wyposażyć w odpowiednie moduły niezbędne dla konkretnego
przypadku.
Począwszy od jednostki bazowej, za pomocą modułów dodatkowych, można
zaprojektować konkretne systemy, np. moduły wejść/wyjść, moduły komunikacyjne
itp.
Jednolite narzędzie PC dla wszystkich aplikacji Sepama znacznie upraszcza
programowanie, ustawienia parametrów oraz uruchomienie i obsługę przekaźnika.
Oprogramowanie przyjazne dla użytkownika prowadzi krok po kroku od
programowania poszczególnych modułów poprzez ustawienie parametrów funkcji
zabezpieczeniowych aż do rzeczywistej eksploatacji. Sepam generuje szczegółowy
raport dotyczący konfiguracji systemu i wszystkich aktywnych funkcji ochronnych.
Używane są następujące protokoły komunikacyjne:
bb IEC 61850
bb IEC 60850-5-103
bb DNP3
bb Modbus

C-5

System zarządzania energią

PE57123

PowerLogic

Zarządzanie energią oraz sieciowy system
pomiarowy

Uniwersalne urządzenia pomiarowe PowerLogic pełnią funkcję wielu
indywidualnych pomiarowych urządzeń analogowych. Te tanie, wysokiej jakości,
uniwersalne urządzenia pomiarowe oferują szeroki zakres funkci pomiarowych oraz
mają możliwość zapisu i obliczania danych.
Seria PowerLogic 3000/4000 została zaprojektowana jako analizator sieciowy dla
bardzo czułego sprzętu operacyjnego i wymagających konsumentów energii.
PowerLogic dostarcza wiarygodnych informacji dla ciągle zmieniających się
wymagań w obecnym systemie dystrybucyjnym. PowerLogic można dostosować do
niemal każdej aplikacji i są w stanie pracować i zapisywać dane w czasie
rzeczywistym.
System PawerLogic obejmuje wszystkie etapy poprawy efektywności energetycznej:
bb Zapis mierzonych danych.
bb Przekazywanie i przetwarzanie informacji, które magą być dalej analizowane
przez odbiorcę energii, np. przez poszczególne działy zakładu przemysłowego:
produkcja, utrzymanie, monitoring, zarządzanie.
bb Optymalizacja kosztów zakładów produkcyjnych i weryfikacja efektywnści
energetycznej.
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Wyposażenie rozdzielnicy

Spis treści

Technologia wyłączników próżniowych, próżniowe komory gaszeniowe
Poosiowa technologia gasznia łuku, napęd wyłacznika próżniowego
Trójpozycyjny odłącznik
Sprzęgło szynowe
System blokad, blokady mechaniczne
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Napęd
Funkcje i wyposażenie
Wyłącznik, silnik i wyzwalacze
Wyłacznik, cewka blokująca i schemat elektryczny
Wyłącznik, styki pomocnicze
Odłącznik i uziemnik
Dane techniczne
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Wyposażenie rozdzielnicy

Technologia wyłączników
próżniowych

Próżniowe komory gaszeniowe

Urządzenia przełączające zintergowane w GMA

Wszystkie elementy rozdzielnicy GMA znajdujące się pod wysokim napięciem
(wyłącznik, odłącznik, szyny zbiorcze) znajdują się w przedziale gazowym
rozdzielnicy. Przy przestrzeganiu informacji zawartych w instrukcji, elementy te są
bezobsługowe.
Odpowiednie jednostki napędowe są umieszczone na zewnątrz komory gazowej i są
łatwo dostępne z przodu rozdzielnicy.
Następujące urządzenia przełączające znajdują się w komorze gazowej GMA:
bb Wyłącznik próżniowy
bb Odłącznik trójpozycyjny

Technologia wyłączników próżniowych

DM102.089

W rozdzielnicy GMA, wszystkie prądy operacyjne i zwarciowe są wyłączane przez
innowacyjny wyłącznik próżniowy. Wszytkie prądy są wyłączane niezależnie od
medium gazowego.
W wyłącznikowej rozdzielnicy GMA, gaz SF6 wykorzystywanu jest jako medium
izolacyjne, a nie jako gaz do gaszenia łuku elektrycznego.
Włączniki w technologii próżniowej spełniają różne wymagania dystrybucyjnej sieci
średniego napięcia.
bb Przełączanie w liniach kablowych i napowietrznych, transformatorach,
kondensatorach, generatorach i silnikach
bb Duża ilość łączeń mechanicznych i elektrycznych bez konserwacji
vv 10000 łączeń mechanicznych
vv 10000 łączeń przy prądzie znamionowym
vv 100 łączeń przy prądzie zwarciowym
bb Prosta konstrukcja komór próżniowych
vv Kilka pojedynczych elementów
vv Prosty mechaniczny przepływ
vv Stosunkowo małe odległości między stykami głównymi od 8 do 10 mm
vv Przełączanie w komorach próżniowych nie ma negatywnych wpływów na
środowisko i podczas takiego przełączania nie powstają produkty rozkładu
vv Długa żywotność

Próżniowe komory gaszeniowe
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Przekrój komory gaszeniowej
1
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3
4
5

Ceramiczny cylinder
Stałe styki
Styki ruchome
Mieszek metalowy
Ekran

D-2

1

Schneider Electric prowadzi od ponad 70 lat badania nad możliwością wyłączania
prądów pracy i prądów zwarciowych w próżni.
W 1970 roku Schneider Electric był pierwszą firmą ubiegającą się o patent na
wykorzystanie stopów chromu jako materiału na styki w komorach próżniowych.
Stop ten jest używany, z powodzeniem, do dzisiaj jako materiał na styki w komorach
próżniowych wyłączników.
W 1980 roku, firma Schneider Electric znacznie zwiększyła produkcję komór
próżniowych do wyłączników średnich napięć.
Komora próżniowa składa się z ceramicznego izolatora, styku stałego, styku
ruchomego oraz mieszka metalowego uszczelniającego styki ruchome w bardzo
wysokiej próżni. Ekran zapobiega kondensacji par metalów na wewnętrznej stronie
ceramicznego izolatora. Opary metali mogą powstawać na powierzchni styków, w
szczególności podczas wyłączania prądów zwarciowych. Z chwilą, gdy zamknięte
styki ruchome są otwierane przez napęd wyłącznika, w bardzo wysokiej próżni (10 -7
hPa) wytwarza się łuk elektryczny. Łuk elektryczny trwa dopóki prąd nie przejdzie
przez zero. W momencie przejścia przez zero następuje przerwanie łuku.
Po otwarciu styków głównych, na ich powierzchni, do momentu wygaśnięcia łuku,
tworzą się punkty topliwe. Jest to powodem powstawania par metali.
W komorach próżniowych, Schneider Electric używa z powodzeniem, od ponad 20
lat, technolgii poosiowego gaszenia łuku. Technologia ta zapewnia bardzo dobrą
zdolność wyłączania prądów zwarciowych aż do 63kA i optymalne sterowanie
łukiem elektrycznym poprzez minimalizację erozji styków głównych podczas
przerywania łuku.
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Poosiowa technologia gasznia
łuku

Napęd wyłącznika próżniowego
Prąd
DE60164

Poosiowa technologia gasznia łuku (AMF):

2

2

1
3
1

PM100869

Zasada działania poosiowej technologii gaszenia łuku (AMF)
1. Styki AMF
2.Poosiowa technika gaszenia łuku (AMF)
3. Łuk plazmowy

Przy niskich prądach wyłączeniowych, łuk elektryczny w komorach próżniowych jest
bardzi mały i praktycznie nie wpływa na powierzchnię styków głównych. Erozja
styków jest nieznacza i liczba możliwych przerwań prądów jest bardzo duża.
bb Jak prąd się zwiększa i przekracza prąd znamionowy, to występuje tak zwany
efekt Halla. Łuk zmienia się z rozproszonego w skoncentrowany. Przy coraz
większym wzroście prądu łuk staje się coraz węższy i tworzy ograniczoną
kolumnę.
vv Występują wysokie temperatury oraz w konsekwencji wysokie obciążenie
termiczne na powierzchni styków. Tak wysokie naprężenia są zmniejszane
dzięki rotacyjnemu łukowi elektrycznemu
vv Ze względu na geometryczny kształt styków głównych, podczas dużego prądu
zwarciowego, tworzy się promieniowe pole magnetyczne (RMF). Ta siła
elektromagnetyczna, ze stycznym efektem, powoduje, że łuk elektryczny na
powierzchni styków wpada w bardzo szybką rotację
bb Schneider Electric wykorzystuje w swoich komorach próżniowych najnowszą
poosiową technologię gaszenia łuku (AMF) .
vv AMF obejmuje zastosowanie poosiowego pola magnetycznego równoległego
do osi styków
vv AMF zapewnia, że rozproszony kształt łuku elektrycznego jest równomiernie
rozłożony na powierzchni styków, nawet przy przerywanie wysokich prądów
zwarciowych. Bardzo duża powierzchnia styków jest wykorzystywana do
rozłożenia naprężenia cieplnego powstałego przy łuku elektrycznym.
vv Poosiowa technika gaszenia łuku zapobiega przegrzaniu się i nadmiernej erozji
powierzchni styków

Napęd wyłącznika próżniowego

PM103.137

Rozproszony łuk elektryczny płonący pomiędzy
dwoma otwartymi stykami AMF
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Trzy komory próżniowe ustawione są pionowo w rzędzie w komorze gazowej. Są one
uruchamiane przez napęd wyłącznika za pomocą wspólnego wału.
Położenie poszczególnych elementów (gniazd, wskaźników, przycisków) panelu
sterowania zostało ustalone zależnie od elemntu rozdzielnicy do którego są
przypisane (wyłącznik, uziemnik, odłącznik itp.). Elementy, które stanowią cześć
urządzenia rozdzielnicy są zgrupowane na panelu operatorskim i dodatkowo
oznaczone są schematem elektrycznym.
bb Umieszczony na zewnątrz komory gazowej
bb Łatwo dostępny od przodu rozdzielnicy
bb Mechaniczny napęd sprężynowy pozwala na wykoanie 10 000 mechanicznych
operacji
vv Dla SPZ
vv Dla synchronizacji i SZR
bb Wolne wyzwalanie
bb Napinanie sprężyny odbywa się poprzez zintegrowany napęd silnikowy
vv Możliwe jest ręczne zazbrojenie napędu wyłącznika np. w przypadku awarii
napięcia pomocniczego
bb Kompleksowe wyposażenie do sterowania i monitorowania
Procedura zamykania (włączania) (ON):
Naprężona sprężyna jest zablokowana w pozycji „napięta”. Mechaniczny wskaźnik
pokazuje, że sprężyna jest napięta. Zamknięcie wyłącznika jest możliwe poprzez
mechaniczny przycisk ON na panelu sterowania albo za pomocą magnetycznej
cewki zamykającej.
Po operacji zamknięcia, sprężyna jest ponownie automatycznie naciągana, jeżeli
rozdzielnica posiada napęd silnikowy.
Prodedura otwierania (wyłączania) (OFF):
Otwarcie wyłącznika jest możliwe poprzez mechaniczny przycisk OFF na panelu
sterowania albo za pomocą magnetycznej cewki zamykającej.

Panel operatorski
wyłącznika próżniowego
1 Machaniczny przycisk otwarcia „OFF”
2 Machaniczny przycisk zamknięcia „ON”
3 Mechaniczny wskaźnik - wyłącznik zamknięty /
otwarty
4 Mechaniczny wskaźnik napięcia sprężyny
5 Mechaniczny licznik operacji
6 Gniazdo dla mechanicznego zbrojenia zasobnika
energii wyłącznika
7 Przełącznik kluczykowy
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Trójpozycyjny odłącznik

Wyposażenie rozdzielnicy

PM103.138

Trójpozycyjny odłącznik

Trójpozycyjny odłącznik służy do:
bb Podłączenia do / odłączenia od systemu szyn zbiorczych
bb Uziemiania i zwarcia pola odpływowego poprzez wyłącznik
bb Stworzenia przerwy izolacyjnej dla bezpieczeństwa obsługi
Napędy dla odłączników trójpozycyjnych
Chociaż odłącznik trójpozycyjny jest zaprojektowany jako urządzenie rozdzielcze po
stronie wysokiego napięcia to sterowanie zdalne i lokalne wykonywane jest za
pomocą oddzielnych mechanizmów napędowych z własnymi wskaźnikami pozycji
odłącznika (zamkniety / otwarty) oraz uziemnika (zamknięty / otwarty).
bb Odłącznik / uziemnik może być dodatkowo wyposażony w napęd silnikowy, styki
pomocnicze, cewki blokujące itp.
bb Zdalne i lokalne operacja na celce rozdzielnicy używające uziemnika są
wykonywane jak na tradycyjnej rozdzielnicy.
bb Dwa oddzielne napędy zewnetrzne oznaczają łatwiejsza obsługę i większe
bezpieczeństwo pracy dla obsługi
bb Rozdzielnica GMA może być podpięta do systemu SCADA, tak jak zwykła
rozdzielnica z zainstalowanym odłącznikiem, wyłącznikiem i uziemnikiem:
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Panel operatorski
trójpozycyjnego odłącznika

Pozycja "0" = otwarty

W polu odpływowym uziemienie pola poprzez
zamknięty wyłącznik:
3 Mechaniczny wskaźnik - wyłącznik zamknięty /
otwarty w połączeniu z uziemnikiem otwartym /
zamkniętym
4 Mechaniczny wskanik napięcia sprężyny

O I

uziemiony

O I

DM102.068

Pozycja

O I

uziemiony

O I

Pozycja "I" = zamknięty
DM102.067

Gniazdo sterowania odłącznikiem
Mechaniczny wskaźnik położenia odłącznika
Gniazdo sterowania uziemnikiem
Mechaniczny wskaźnik położenia uziemnika
Mechaniczna blokada gniazd sterowania
ręcznego odłącznika i uziemnika
13 Mechaniczna blokada pomiędzy pokrywą
przedziału kablowego a uziemnikiem (opcja)

DM102.066
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trójpozycyjny
odłącznik

O I

uziemiony
wyłącznik próżniowy

O I

trójpozycyjny
odłącznik
wyłącznik próżniowy

= uziemiony

trójpozycyjny
odłącznik
wyłącznik próżniowy

Zintegrowany uziemnik w celce odpływowej:
Celka odpływowa jest uziemiona i zwarta za pomocą trójpozycyjnego odłącznika w
połączeniu z próżniowym wyłącznikiem.
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Sprzęgło szynowe

PM103.139

GMA, w polach sprzegłowych, zapewnia niezawodne i przyjazne rozwiązania do
obsługi rozdzielnicy:
bb Uziemienie i zwarcie jest wykonywane za pomocą trójpozycyjnego odłącznika w
pozycji uziemniony oraz dodatkowo przez zamknięty wyłącznik próżniowy
bb Zamknięcie jest możliwe podczas uziemiania i zwierania za pomocą dużej
przepustowości wyłącznika

7
1
5

12

8
2
3

10

9

11

4
6

Panel operatorski
sprzęgła z wyłącznikiem i wzniosem szyn
1
2
3

Machaniczny przycisk otwarcia „OFF”
Machaniczny przycisk zamknięcia „ON”
Mechaniczny wskaźnik - wyłącznik zamknięty /
otwarty
4 Mechaniczny wskaźnik napięcia sprężyny
5 Mechaniczny licznik operacji
6 Gniazdo dla mechanicznego zbrojenia
zasobnika energii wyłącznika
7 Przełącznik kluczykowy
8 Mechaniczny wskaźnik położenia odłącznika
9 Gniazdo sterowania odłacznikiem
10 Gniazdo sterowania uziemnikiem
11 Mechaniczny wskaźnik położenia uziemnika
12 Mechaniczna blokada otworów sterowania
ręcznego odłącznika i uziemnika

NRJED311328PL

Mechaniczne operowanie celką rozdzielnicy przez panel operatorski jest możliwe w
taki sam sposób jak w konwencjonalnej rozdzielnicy z odseparowanym uziemnikiem.
bb Uziemienie i zwarcie oraz oduziemienie wymaga tylko jednej operacji
bb Po trzech operacjach, jak trójpozycyjny odłącznik dojdzie do pozycji uziemiony, to
wyłącznik próżniowy jest automatycznie zamykany podczas ruchu układu
wyzwalającego
bb Uziemione pole odpływowej jest ochranianie przed przypadkowym oduziemieniem poprzez zamknięty wyłącznik. Zintegrowane mechaniczne blokady
pomiędzy napędami nie wymagają dodatkowych blokad kłódkowych
bb Oduziemienie jest wykonywane za pomocą jednego wspołnego działanie
wyłącznika i uziemnika
bb Na początku oduziemiania wyłącznik próżniowy jest zamknięty. Następnie,
podczas operacji, trójpozycyjny odłącznik przechodzi do pozycji oduziemiony
(otwarty)
bb Zamknięcie odłącznika na pozycję uziemiony i zwarty jest możliwe tylko wtedy
gdy sprężyna napędu wyłącznika jest napięta

Sprzęgło szynowe

bb Pole sprzegłowe z wyłącznikiem próżniowym można wykonać w dwóch wersjach:
vv Sprzęgło szynowe z wyłacznikiem i wzniosem szyn
vv Sprzęgło szynowe z wyłacznikiem, i uziemieniem poszczególnych sekcji
Prace przy systemie szyn zbiorczych są normalnie wymagane tylko w przypadkach
rozbudowy rozdzielnicy. W tych przypadkach wymagane jest uziemienie szyn
zbiorczych za pomocą uziemnika ręcznego. Uziemnik ten można podpiąć do
systemu szyn za pomocą adapterów na szynach zbiorczych.
Sprzęgło szynowe z wyłącznikiem i wzniosem szyn
Standardowa wersja sprzegła szyn zbiorczych z wyłącznikiem próżniowym jest
zaprojektowana następująco:
bb Jeden trójpozycyjny odłącznik, wyłącznik próżniowy oraz wznios szyn
bb Mieści się w szafie o standardowej szerokości w przypadku jednorzędowej
instalacji lub
bb Podzielone jest pomiędzy dwie celki np. w przypadku instalacji rozdzielnicy w
dwóch rzędach
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PM103.140

Sprzęgło szynowe z wyłącznikiem i uziemieniem poszczególnych sekcji
Jako opcja, sprzęgło szynowe może być zaprojektowane ze zintegrowanym
uziemnikiem jednej sekcji szyn zbiorczych. W tym systemie tylko jedna sekcja szyn
zbiorczych jest uziemiona jednocześnie. Nie można uziemić jednocześnie obu sekcji
szyn zbiorczych.
Sprzęgło jest zaprojektowane następująco:
bb Dwa trójpozycyjne odłączniki oraz wyłącznik próżniowy
bb Możliwość uziemienie w dowolnym momencie tylko jednej sekcji szyn
Można wykonać oba wymienione ponizej warianty:
bb Mieści się w szafie o standardowej szerokości w przypadku jednorzędowej
instalacji lub
bb Podzielone jest pomiędzy dwie celki np. w przypadku instalacji rozdzielnicy w
dwóch rzędach
Poniżej przedstawiono pozycje aparatów w sprzęgle z możliwością uziemienia
poszczególnych sekcji.

7
1
5

12

8
2
3

17
10

9

11

16 15

13 14

4
6

4
5
6
7

Machaniczny przycisk otwarcia „OFF”
Machaniczny przycisk zamknięcia „ON”
Mechaniczny wskaźnik - wyłącznik zamknięty /
otwarty
Mechaniczny wskaźnik napięcia sprężyny
Mechaniczny licznik operacji
Gniazdo dla mechanicznego zbrojenia
zasobnika energii wyłącznika
Przełącznik kluczykowy

uziemiony
O

Lewa sekcja szyn zbiorczych - BBA

Mechaniczny wskaźnik położenia odłącznika
Gniazdo sterowania odłacznikiem
Gniazdo sterowania uziemnikiem
Mechaniczny wskaźnik położenia uziemnika
Mechaniczna blokada otworów sterowania
ręcznego odłącznika i uziemnika

Prawa sekcja szyn zbiorczych – BBB

13
14
15
16
17

Mechaniczny wskaźnik położenia odłącznika
Gniazdo sterowania odłącznikiem
Gniazdo sterowania uziemnikiem
Mechaniczny wskaźnik położenia uziemnika
Mechaniczna blokada otworów sterowania
ręcznego odłącznika i uziemnika

I

I

O

I

uziemiony

O

uziemiony
O

O

uziemiony

I

O

I

O

I

I

O

Sprzęgło zamknięte		

DM102.081

8
9
10
11
12

O

DM102.084

1
2
3

I

I

O

I

uziemiony

Lewa sekcja szyn uziemiona

Sprzęgło otwarte

DM102.082

sprzegła szynowego z wyłącznikiem i
uziemieniem poszczególnych sekcji

DM102.083

Panel operatorski

O

uziemiony
O

I

I

uziemiony

Prawa sekcja szyn uziemiona

Sprzęgło szynowe z wyłącznikiem i uziemieniem poszczególnych sekcji
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System blokad

Blokady mechaniczne

PM103.141

System blokad

System blokad GMA uwzlędnia różne tryby pracy rozdzielnicy. System ma budowę
modułową i zasadniczo wyróżnia poniższe modele :
bb Zutomatyzowana GMA
vv Zdalne sterowanie
vv Blokady za pomocą cyfrowych przekaźników
bb Wykonywanie operacji łączeniowych ręcznie za pomocą panelu operatorskiego
vv Z blokadami, aby uniknąć błędów
Automatyczna rozdzielnica GMA
Jeżeli używa się zautomatyzowanej rozdzielnicy GMA, to blokady standardowe są
zaprojektowane przy użyciu przekaźnikowych elementów cyfrowych.
W bardzo mało prawdopodobnym przypadku, całkowitej awarii zasilania
pomocniczego, sterowanie, monitoring i ochrona sieci nie działają. W tym przypadku
podczas obsługi rozdzielnicy należy używać instrukcji obsługi dla nagłych
wypadków.
Koncepcja zautomatyzowanej rozdzielnicy GMA zakłada, że głównym celem ręcznej
obsługi rozdzielnicy podczas całkowitej awarii zasilania pomocniczego jest
wyłączenie i uziemienie poszczególnych pól zasilających / odpływowych.
Żadne inne operacje podczas awarii zasilania pomocniczego nie powinny być
wykonywane. Tylko wyszkolona obsługa może dokonać wyłączenia i uziemienia pól.
Gnizada na panelu operatorskim do włożenia korb są zablokowane przez
machaniczne zamki podczas normalnej pracy rozdzielnicy. Operator musi mieć
świadomość, że podczas awarii zasilania pomocniczego, można dokonywać
ręcznych łączeń za pomocą korby.
Operacje łączeniowe podczas pracy rozdzeielnicy
Rozdzielnica GMA bez automatyki i systemu nadzoru jest normalnie sterowana za
pomocą mechanicznych operacji na panelu operatorskim. Blokady wewnętrzne celki
nie pozwalają na wykoanie błędnych czynności łączeniowych.
Blokady w rozdzielnicy mogą być tak zaprojektowane aby uniknąć błędnych
czynności łączeniowych:
bb Mechanicznych
bb Elektrycznych / elektromagnetycznych z użyciem cewek blokujących
bb Blokady mają budowę modułową i mogą być dobrane pod konkretny projekt (patrz
szczegółowe informacje w podrozdziale „Napędy”)
Przykładowe blokady wewnętrzne w polu zasilającym / odpływowym:
Blokady wewnątrzcelkowe w założeniu elektrycznym / elektromagnetycznym.
Blokady rozłączników / uziemników z napędem silnikowym. Operator sieci musi
określić czy blokady poprzez cewki blokujące muszą być przewidziane do
mechanicznego sterowania rozdzielnicą za pomocą panelu operatorskiego.
W tym przypadku, trzeba wziąć pod uwagę, że wszystkie blokady
elektromagnetyczne wracają do pozycji zablokowany w przypadku zaniku napięcia
pomocniczego. Ręczne sterowanie awaryjne rozdzielnicy z napędami silnikowymi
jest możliwe gdy obecne jest zasilanie pomocnicze i cewka blokująca nie blokuje
możlowości sterowania ręcznego!

Kluczykowe blokady mechaniczne

Blokady kluczykowe uniemożliwiają wykonywanie niezamierzonych operacji na
panelu operatorskim. Zapobiegają wprowadzeniu korby do gniaza odłącznika /
uziemnika. Blokady kluczykowe nie zapewniają logicznej blokady sekwencji
łączeniowej.
Kluczykowe blokady mechaniczne są stosowane przede wszystkim:
bb Przy odłącznikach / uziemnikach z napędami silnikowymi
bb W celu zapewnienia, że operacje łączeniowe będą wykonywane tylko przez
upoważniony personel

NRJED311328PL
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Napęd

Funkcje i wyposażenie

PM103.102

Napęd GMA z wyposażeniem elektrycznym
Uziemnik
(-Q8)

Odłącznik
(-Q1)

Wyłącznik
(-Q0)

PM103.103

Napęd z wyposażeniem elektrycznym
Modułowa budowa

PM103.104

Przełącznik kluczykowy

PM103.105

Przyciski ON / OFF

Napęd mechaniczny dzięki zintegrowanym blokadom mechanicznym oraz dzięki
wyposażeniu elektrycznem, dysponuje budową modułową.
Pozwala to na bezpośredni dostęp do wszystkich zainstalowanych komponentów w
zaledwie kilku czynnościach.
Odłączniki i uziemniki są zaprojektowane jako łączniki trójpozycyjne.
Wyłącznik wyposażony jest w napęd ze sprężynowym magazynowaniem energii,
który zapewnia szybkie sekwencje pracy i automatycznego ponownego załączania.
Poszczególne mechanizmy napędowe mogą być całkowicie zautomatyzowane i
zdalnie sterowane.
Przy automatyzacji używane są trzy oddzielne napędy silnikowe:
bb Napęd wyłącznika do ładowania mechanizmu sprężynowego
bb Napęd odłącznika do bezpośredniego zamykania / otwierania odłącznika
bb Napęd uziemnika do bezpośredniego zamykania / otwierania uziemnika
Napęd może być wyposażony w automatyczny układ zamykania wyłącznika
podczas zamykania uziemnika. W tym układzie wyłącznik jest otwierany / zamykany
w trakcie mechanicznego lub elektrycznego otwierania / zamykania uziemnika.
Uziemienie lub oduziemienie (zamknięcie / otwarcie uziemnika) wykonywane jest w
jednej operacji. Zarówno dla uziemnika jak i wyłącznika. Dodatkowe operacje przy
wyłączniku nie są wymagane w przypadku tej opcji.
W stanie uziemionym, operacje na wyłączniku są zablokowane zarówno dla operacji
mechanicznych jak i elektrycznych.
Blokady mechaniczne można zastąpić blokadami elektrycznymi aby umożliwić
dowolne blokowanie elektryczne.

Wyposażenie mechaniczne:

bb Wskaźniki położenie aparatury łączeniowej
bb Ręczna obsługa odłącznika / uziemnika za pomocą korby
bb Ręczne napinanie sprężyny wyłącznika
bb Przycisk ON / OFF wyłącznika
bb Licznik operacji
bb Funkcja SPZ
bb Automatyczny układ zamykania wyłącznika podczas zamykania uziemnika
zawierający mechaniczną blokadę wyłącznika (opcja)
bb Przełącznik kluczykowy do blokady niektórych funkcji panelu operatorskiego i do
blokowania zdalnego sterowania (opcja)
bb Blokada pomiędzy uziemnikiem, a pokrywą przedziału kablowego (opcja)

Wyposażenie elektryczne:

Urządzenie elektryczne pracujące w obrębie napędu mechanicznego są dobrane na
odpowiednie napięcia znamionowe.

Przegląd napięc pomocniczych

Napięcie stałe DC [V]

24

Napięcie przemienne AC [V]

120

48

60

110

125

220

230

Licznik operacji
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Napęd

Wyłącznik
Silnik i wyzwalacze

DM102.069

Wyposażenie elektryczne

-Q0-M11
-Q0-F12

-Q0-F13

-Q0-F11

-Q0-F21

bb Silnik napędu wyłącznika (-Q0-M11)
bb SIlnik na magnesy stałe, pobór mocy 200 W
bb SIlnik napędu naciąga sprężynę wyłącznika
bb Pierwszy wyzwalacz otwierający (-Q0-F11)
bb Pobór mocy 160 W
bb Drugi wyzwalacz otwierający (-Q0-F12)
bb Pobór mocy 160 W (opcja)
bb Wyzwalacze otwierające otwierają wyłącznik i działają zgodnie z zasadą obwodu
otwartego
bb Wyzwalacz zamykający (-Q0-F21)
bb Wyzwalacz otwierający zamyka wyłącznik i działa zgodnie z zasadą obwodu
otwartego
bb Wyzwalacz podnapięciowy (-Q0-F13)
bb Pobór mocy 12 W (opcja)
bb Wyzwalacz podnapięciowy otwiera wyłącznik podczas spadku napięcia w
obwodzie głównym i działa zgodnie z zasadą obwodu zamkniętego
Opcja dla Q0-F13:
bb Wyzwalacz małej mocy (-Q0-F14), pobór mocy 0,3 W (12VDC) (opcja)
Wyzwalacz małej mocy otwiera wyłącznik wykorzystując moc przekładnika
prądowego.
(Wyzwalacz -F14 jest zaprojektowany dla przekaźników zabezpieczeniowych
MiCOM P115 oraz P116)

PM103.106

Pobór mocy cewek

PM103.107

Silnik -Q0-M11

Znamionowe napięcie zasilające [V]
DC
24
48
60
110
125
160W 160W 160W 160W 160W

220
160W

AC
120
160VA

230
160VA

160W

160W

160W

160W

160VA

160VA

12W

12W

12W

12W

12VA

12VA

Wyzwalacz zamykający
(-Q0-F21)
Wyzwalacz otwierający
160W 160W
(-Q0-F11,-Q0-F12)
Wyzwalacz podnapięciowy 12W
12W
(-F13)
Wyzwalacz małej mocy
0,3W, 12VDC
(-F14)

Poziomy napięć dla pawidłowego działania wyzwalaczy
Napięcie stałe

Wyzwalacz -Q0-F11, -F12, -F21

Napięcie zmienne,
50/60Hz
od 70 do 110% Un od 85 do 110% Un

Wyzwalacz otwierający
Wyzwalacz zamykający

od 85 do 110% Un od 85 do 110% Un

PM103.108

Wyzwalacz podnapięciowy

automatyczne
otwieranie

< 35% [Un]

< 35% [Un]

bez otwierania
automatycznego

> 70% [Un]

> 70% [Un]

możliwe
zamknięcie

≥ 85% [Un]

≥ 85% [Un]

zamknięcie nie
możliwe

< 35% [Un]

< 35% [Un]

Czas trwania impulsu pobudzającego cewki i czas napinania
sprężyny przez napęd silnikowy

Moduł -Q0-F13

Minimalny czas trwania komendy ON wyzwalania elektrycznego [V] [ms]
Minimalny czas trwania komendy OFF wyzwalania elektrycznego [V] [ms]

20

Czas napinania sprężyny przez napęd silnikowy

ok. 7

20

[s]

PM103.109

Znamionowe napięcie zasilania napędu [V]
DC

48

60

110

125

220

120

230

4

3

2

1.7

1

10

10

Zdolność łączeniowa

[A]

8

Czas T=L/R

[ms]

≤ 20

[A]

10

Znamionowy prąd krótkotrwały
Znamionowy prąd ciągły
Minimalna zdolność łączeniowa

AC

24

100A w czasie 30 ms
24 [V]; 15 [mA]

Moduł -Q0-F14

NRJED311328PL
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Wyłącznik
Cewka blokująca i schemat

DM102.070

bb Cewka blokująca przycisk ON (-Q0-Y2)
bb Pobór mocy 10,2 W (opcjal)
bb W stanie beznapięciowym cewka blokująca blokuje możliwość wciśnięcia
przycisku ON
bb Cewka blokująca przycisk OFF (-Q0-Y3)
bb Pobór mocy 10,2 W (opcja)
bb W stanie beznapięciowym cewka blokująca blokuje możliwość wciśnięcia
przycisku OFF

-Q0-Y2

Pobór mocy cewek
-Q0-Y3

PM103.111

PM103.110

Cewki blokujące
(-Q0-Y2,-Q0-Y3,-Q1-Y1,
-Q8-Y1,-Q11-Y1,-Q12-Y1,
-Q15-Y1,-Q16-Y1)

Napięcie znamionowe
DC
AC
24
48
60
110
125
220
120
230
10,2W 10,2W 10,2W 10,2W 10,2W 10,2W 10,2VA 10,2VA

Bezpośredni dostęp do cewek
blokujących –Y2 oraz –Y3 jest
możliwy po odkręceniu 3 śrub i
zdjęciu modułu przycisków.

Cewki blokujące -Q0-Y2 oraz -Y3

Moduł przycisków

DM102.071

Schemat wyłącznika (-Q0)
-Q0
-S041

-S042

-S045

-S011
-S022

-S021

-S043
-Y2

D-10

-M11

M

-Y3

-F11

-F12

-F21

-F13

-F14
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Napęd

Wyłącznik
Styki pomocnicze

DM102.072

Styki pomocnicze

Styki pomocnicze pokazujące stan wyłącznika są uruchamiane bezpośrednio przez
korbowód. Ich pozycja zawsze odpowiada położeniu styków głównych wyłącznika.
Styki pomocnicze są projektowane i montowane w fabryce zgodnie ze schematem
elektrycznym wyłącznika.
bb 18 styków położenia wyłącznika (-Q0-S011)
bb 4 styki pomocnicze krańcowe stanu napięcie sprężyny napędu (-Q0-S021)
bb Styki pomocnicze krańcowe stanu napięcie sprężyny napędu są uruchamiane
kiedy sprężyna napędu wyłącznika zostanie naciągnięta
bb Pierwszy styk pomocniczy przycisku ON / OFF (-Q0-S041)
bb Drugi styk pomocniczy przycisku ON / OFF (-Q0-S042)
bb Trzeci styk pomocniczy przycisku ON / OFF (-Q0-S045)
Styki pomocnicze przycisków są uruchamiane po wciśnięciu przycisków
bb Styk pomocniczy przycisku OFF (-Q0-S043)
bb Styk pomocniczy przycisku OFF jest uruchamiany przy wciśniętym przycisku OFF.
Styk zapobiega automatycznemu zamykaniu wyłącznika, gdy jest on ręcznie
otwierany przez przycik OFF.

-Q0-S011

-S045

-S043
-S042
-S041

-S044

-Q0-S021

-S046

Specialne styki pomocnicze

bb Styk pomocniczy blokady mechanicznej (+ S2-S044, opcja) Styk pomocniczy NO
jest uruchamiany jeżeli otwór na korbę odłącznika / uziemnika i / lub przycisk
wyłącznika jest zablokowanych mechaniczne za pomocą przełącznika
kluczykowego.
bb Styk pomocniczny pokrywy przedziału kablowego (+S2-S046, opcja). Styk NZ
pokrywy przedziału kablowego jest uruchamiany, gdy pokrywa przedziału
kablowego jest odblokowana lub zdjęta.

PM103.112

-Q0-S022

PM103.113

Styki pomocnicze -Q0-S011

PM103.114

Blok styków pomocniczych -Q0-S021 i -S022

Styki pomocnicze -Q0-S041-S043

NRJED311328PL
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Napęd

Wyposażenie rozdzielnicy

DM102.073

Odłącznik i uziemnik

bb Silnik odłącznika (-Q1-M11, zalecane wyposażenie podstawowe)
bb Silnik na magnesy stałe, pobór mocy 200 W
bb Silnik służy do zamykania i otwierania odłącznika (obrót w lewą i prawą stronę)
bb 14 styków pomocniczych odłącznika (-Q1-S011)
bb Położenie styków pomocniczych zależy od położenia styków głównych odłącznika
bb Cewka blokująca gniazdo odłącznika (-Q1-Y1)
bb Pobór mocy 10,2 W (opcja)
bb Cewka blokująca blokuje gniazdo operacyjne odłącznika na panelu operatorskim
w stanie beznapięciowym obwodów pomocniczych

-Q8-S011

-Q1-S011

-Q8-M11
-Q1-M11

-Q1-Y1
-Q8-Y1

-S151
-S152

bb Silnik uziemnika (-Q8-M11)
bb Silnik na magnesy stałe, pobór mocy 200 W
bb Silnik służy do zamykania (uziemiania) i otwierania (oduziemniania) uziemnika
(obrót w lewą i prawą stronę)
bb 14 styków pomocniczych uziemnika (-Q8-S011)
bb Położenie styków pomocniczych zależy od położenia styków głównych uziemnika
bb Cewka blokująca gniazdo uziemnika (-Q8-Y1)
bb Pobór mocy 10,2 W (opcja)
bb Cewka blokująca blokuje gniazdo operacyjne uziemnika na panelu operatorskim
w stanie beznapięciowym obwodów pomocniczych
bb 1. Styk pomocniczy włożenia korby odłącznika / uziemnika (-S151, opcja)
bb Styk pomocniczy włożenia korby odłącznika / uziemnika jest uruchamiany w
momencie kiedy gniazdo uziemnika / odłącznika jest wolne (nie jest do niego
włożona korba).
bb 2. Styk pomocniczy włożenia korby odłącznika / uziemnika (-S152, opcja) – opis
jak powyżej

PM103.115

Pobór mocy i wyłącznik niskiego napięcia do zabezpieczenia
silników wyłącznika, uziemnika i odłącznika
Napięcie znamionowe [V]
DC
24

AC
48

60

110

200 W 200 W
Pasujący zabezpieczeniowy
C 4A
wyłącznik nN (charakterystyka
/ prąd znamionowy)

PM103.116

Silnik -Q1-M11,-Q8-M11

C 2A

200 W
C 2A C 1A

125

220

120

200 W

200 VA 200 VA

C 0.5 A C 1 A

230
C 0.5 A

DM102.074

Schemat odłącznika (-Q1)
-Q1
-S011

PM103.117

Cewka blokująca -Q1-Y1, -Q8-Y1

Styki pomocnicze -S151,-S152

-M11

M

-Y1

-M11

M

Schemat uziemnika (-Q8)
DM102.075

D-12

-Y1

-Q8

-S011

NRJED311328PL

Wyposażenie rozdzielnicy

Napęd

Dane techniczne

Dane techniczne rozdzielnicy
Opis

Wyłącznik (CB)

Znamionowa stała czasowa τ

45 ms

Procent składowej stałej

32% - 35%

Sekwencje działania 1); klasa elektyczna wyłącznika

O-3 min-CO-3 min-CO; E2
O-0.3 s-CO-3 min-CO, E1

Pojemnościowa zdolność łączeniowa, prąd
wyłączeniowy ładowania kabla, Ic

12 kV - 25 A,
17.5 kV and 24 kV - 31.5 A

Czas otwierania Top

38 ms - 48 ms

Czas zamykania

50 ms - 70 ms

Czas trwania łuku (maksymalny) tarc

≤ 12 ms

Liczba operacji mechanicznych bez
kontroli

Liczba operacji, klasa

Wyłącznik 10,000;
Odłącznik 2000;
Uziemnik
1000;

Liczba operacji elektrycznych bez
kontroli, klasa

Wyłącznik przy prądzie znamionowym

10,000

Wyłącznik przy prądzie zwarciowym

100

Uziemnik, zwarcie przy zamkniętym uziemniku

5

Czas zamykania / otwierania

Uziemnik, klasa elektryczna

E2 (2)

Zamykanie

20 ms

Otwieranie

20 ms

M2
M1
M0

inne dostępne na zamówienie
2) w połączeniu z wyłącznikiem
1)

NRJED311328PL
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Instalowanie rozdzielnicy

Spis treści

Dane Projektowe
Instalacja wewnątrz budynku z klasyfikacją odporności na łuk wewnętrzny IAC
AFL
Instalacja wewnątrz budynku z klasyfikacją odporności na łuk wewnętrzny IAC
AFLR
Wymagana przestrzeń w przypadku IAC AFL
Wymagana przestrzeń w przypadku IAC AFLR
Ustawienie i rozmieszczenie ramy

NRJED311328PL

E-2
E-4
E-5
E-6
E-8

E-1

Dane Projektowe

Instalowanie rozdzielnicy

Instalacja wewnątrz budynku z
klasyfikacją odporności na łuk
wewnętrzny IAC AFL

Instalacja rozdzielnicy GMA w przypadku klasyfikacji odporności na łuk wewnętrzny IAC
Norma IEC / EN 62271-200 określa minimalne dopuszczalne warunki do instalacji rozdzielnicy z klasyfikacją odporności na łuk wewnętrzny
IAC.
Instrukcje i informacje dotyczące minimalnej wysokości pomieszczenia i odległości od ściany rozdzielnicy GMA muszą być przestrzegane.
Rozdzielnica musi być zainstalowana zgodnie z tymi wymaganiami.
Podane wymogi są minimalne. Każde warunki instalacji, które zapewniają więcej miejsca niż minimalne wymagania są zgodne z normą DIN
EN IEC 62271-200 i obejmują warunki klasyfikacji odporności na łuk wewnętrzny IAC.

Dane projektowe

DM102.076

Minimalne wymiary wnętrza pomieszczenia
Przykład zgodnie z normą IEC 62271-200, klasyfikacja odporności na łuk wewnętrzny IAC AFL z minimalną wysokością pomieszczenia

A
100

2200

≥2800*

1

B
≥ 800-1000

2

Główne wymiary dla zachowania klasyfikacji IAC AFL
Typ celki Prąd
znamionowy
A

Szerokość Wymiar A Wymiar B
celki
mm

mm

mm

CB, DI

630-800

450

875

1100

CB, DI

630-1250

600

1000

1300

BC-CB

-1250

800

1000

1300

CB, DI

1600 A-2500 A

800

1280

1750

BC-CB

≥ 1250 A

1000

1280

1750

1 Otwór transportowy w pomieszczeniu:
Szerokość ≥ 1100 mm (jeżeli ten wymiar nie może
być zachowany to posimy o kontakt w celu ustalenia
minimalnej szerokości otworu transportowego)
Wysokość ≥ 2400 mm (jeżeli ten wymiar nie może
być zachowany to posimy o kontakt w celu ustalenia
minimalnej wysokości otworu transportowego,
można zdemontować przedział niskonapięciowy)
2 Wymiar kanału kablowego lub piwnicy kablowej w
zależności od dopuszczalnego, minimalnego
promienia gięcia kabli średniego napięcia
Wymiar A = głębokość celki
Wymiar B = szerokość korytarza
Mniejsze wymiary dostępne na zamówienie
* Zmniejszone wymiary pomieszczenia na życzenie
Uwaga:
Maksymalna głębokość celki (wymiar A) w konfiguracji
całej rozdzielnicy określa całkowitą szerokość
rozdzielnicy i minimalny wymiar pomieszczenia
instalacji.

E-2
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Dane Projektowe

Instalowanie rozdzielnicy

Instalacja wewnątrz budynku z
klasyfikacją odporności na łuk
wewnętrzny IAC AFL

Dane projektowe

DM102.077

Minimalne wymiary wnętrza pomieszczenia
Przykład zgodnie z normą IEC 62271-200, klasyfikacja odporności na łuk wewnętrzny IAC AFL z minimalną wysokością pomieszczenia

A

A
100

2200

≥2800*

100

B
≥ 800-1000

1

Główne wymiary dla zachowania klasyfikacji IAC AFL
Typ celki Prąd
znamionowy
A

Szerokość Wymiar A Wymiar B
celki
mm

mm

mm

CB, DI

630-800

450

875

1100

CB, DI

630-1250

600

1000

1300

BC-CB

-1250

800

1000

1300

CB, DI

1600 A-2500 A

800

1280

1750

BC-CB

≥ 1250 A

1000

1280

1750

NRJED311328PL

1 Wymiar kanału kablowego lub piwnicy kablowej w
zależności od dopuszczalnego, minimalnego
promienia gięcia kabli średniego napięcia
Wymiar A = głębokość celki
Wymiar B = szerokość korytarza
Mniejsze wymiary dostępne na zamówienie
* Zmniejszone wymiary pomieszczenia na życzenie
Uwaga:
Maksymalna głębokość celki (wymiar A) w konfiguracji
całej rozdzielnicy określa całkowitą szerokość
rozdzielnicy i minimalny wymiar pomieszczenia
instalacji.

E-3

Dane Projektowe

Instalowanie rozdzielnicy

Instalacja wewnątrz budynku z
klasyfikacją odporności na łuk
wewnętrzny IAC AFLR

Dane projektowe

DM102.114

Minimalne wymiary wnętrza pomieszczenia
Przykład zgodnie z normą IEC 62271-200, klasyfikacja odporności na łuk wewnętrzny IAC AFLR z minimalną wysokością pomieszczenia

A

1

≥2800*

Przykłądowa
Example:
rozdzielnica
low-voltage
switchgear
niskiego
napięcia
2200

≥800**

B
≥ 800-1000

Główne wymiary dla zachowania klasyfikacji IAC AFLR
Typ celki Prąd
znamionowy
A

Szerokość Wymiar A Wymiar B
celki
mm

mm

mm

CB, DI

630-800

450

1125

1250

CB, DI

630-1250

600

1125

1400

BC-CB

-1250

800

1125

1400

CB, DI

1600 A-2500 A

800

1400

1800

BC-CB

≥ 1250 A

1000

1400

1800

2

1 Otwór transportowy w pomieszczeniu:
Szerokość ≥ 1100 mm (jeżeli ten wymiar nie może
być zachowany to posimy o kontakt w celu ustalenia
minimalnej szerokości otworu transportowego)
Wysokość ≥ 2400 mm (jeżeli ten wymiar nie może
być zachowany to posimy o kontakt w celu ustalenia
minimalnej wysokości otworu transportowego,
można zdemontować przedział niskonapięciowy)
2 Wymiar kanału kablowego lub piwnicy kablowej w
zależności od dopuszczalnego, minimalnego
promienia gięcia kabli średniego napięcia
Wymiar A = głębokość celki
Wymiar B = szerokość korytarza
Mniejsze wymiary dostępne na zamówienie
* Zmniejszone wymiary pomieszczenia na życzenie
** Zmniejszenie możliwe nawet do 100 mm
Uwaga:
Maksymalna głębokość celki (wymiar A) w konfiguracji
całej rozdzielnicy określa całkowitą szerokość
rozdzielnicy i minimalny wymiar pomieszczenia
instalacji.
Kanał wydmuchowy do wyrzutu gazów na zewnątrz
budynku, powstałych podczas zwarciu, jest dostępny
na życzenie.

E-4
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Dane Projektowe

Instalowanie rozdzielnicy

Wymagana przestrzeń w przypadku IAC
AFL

Wymagana przestrzeń

DM102.079

Przykładowa instalacja rozdzielnicy GMA z dwoma zasilaczami do 1250 A, zgodnie
z klasyfikacją odporności na łuk wewnętrzny IAC AFL zawartą w normie IEC
62271-200

1100 (+20)

1000
875

40

450

450

450

450

600

600

450

450

450

40

450

85-115

DM102.080

Przykładowa instalacja rozdzielnicy GMA z dwoma zasilaczami od 1250 A do 2500A
i sprzegłem szynowym, zgodnie z klasyfikacją odporności na łuk wewnętrzny IAC
AFL zawartą w normie IEC 62271-200

300 (+20)

1280

1280
1100

1000
875

40

450

600

800

1000

800

600

450

40

85-115
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Dane Projektowe

Instalowanie rozdzielnicy

Wymagana przestrzeń w przypadku IAC
AFLR, do 1250 A

Wymagana przestrzeń

DM102.115

Przykładowa instalacja wolnostojącej rozdzielnicy GMA z kanałem wydmuchowym
z dwoma zasilaczami do 1250 A, zgodnie z klasyfikacją odporności na łuk
wewnętrzny IAC AFLR zawartą w normie IEC 62271-200

Przykładowa rozdzielnica

Example:
low-voltage
switchgear
niskiego
napięcia

800*

800*

1125

1000
875

40

450

450

600

600

450

450

40

* Odstępy mogą być zredukowane nawet o 100 mm.

E-6
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Dane Projektowe

Instalowanie rozdzielnicy

Wymagana przestrzeń w przypadku IAC
AFLR, od1250 A do 2500 A

Wymagana przestrzeń

DM102.116

Przykładowa instalacja wolnostojącej rozdzielnicy GMA z kanałem wydmuchowym
z jednym zasilaczem od 1250A do 2500 A, zgodnie z klasyfikacją odporności na łuk
wewnętrzny IAC AFLR zawartą w normie IEC 62271-200

Przykładowa
rozdzielnica
Example:
low-voltage
switchgear
niskiego napięcia

800*

300

1280
800*

1000

1100

875

40

450

600

800

600

450

40

* Odstępy mogą być zredukowane nawet o 100 mm.

NRJED311328PL
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Dane Projektowe

Instalowanie rozdzielnicy

Ustawienie i rozmieszczenie ramy

Ustawienie i rozmieszczenie ramy

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

40

570

x

1100 (+20)

1100 (+20)

40

DM102.117

Przykład pokazuje instalację rozdzielnicy GMA z dwoma zasilaczami do 1250 A, zgodnie z
klasyfikacją odporności na łuk wewnętrzny IAC AFL zawartą w normie IEC 62271-200

x
63
33
40
450

40

63

85-115

63

63
33
450

63

63
33
450

63

63
33
450

63
600

63
33

63
600

63

63
33
450

63
33

63

63
33
450

63

63
33
450

x
63

63
33
450

40

Strona
operatora
Operator
side
Detail, side view, base frame installation
610

60

80
Przykład pokazuje instalację rozdzielnicy
GMA z dwoma zasilaczami od 1250 A do 2500A i
sprzegłem, zgodnie z klasyfikacją odporności na łuk wewnętrzny IAC AFL zawartą w normie
IEC 62271-200

300 (+20)

1100

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

100

x

x

x

x

x

1100

40

300 (+20)

40

570

x
40

DM102.118

570

85-115

40

63

63
33
450

63
600

63
33

63
800

63
33

63
1000

63
33

63
800

63
33

63
600

63
33

x
63

63
33
450

40

Strona operatora
Operator
side

Detail, side view, base frame installation
Detal, widok z boku, podstawa instalacyjna

E-8

610

60

570

80

Wymaiar
w mm
Dimensions
in mm
Górna
podłogi
- górna
krawędź
ramy
Upper krawędź
edge of floor
= upper
edge
of base
frame
Konstrukcja
stalowa40- 40
x 40
4 mm
Steel base frame,
x 40
x 4x mm
Opcjonalna
powierzchnia
dla wzmocnienia
poprzecznego
Cross bracings
may be inserted
between the
switchgear cubicles (e.g. 20 x 40 x 2 mm)
Wzmocnienie
wymagane
jest e.g.
w przypadku
podłogi
technologicznej
Cross bracings
are required
in the case
of false
floors, to ensure reinforcement.
Otwór
kable niskiego
napięcia
Infeedpod
of external
low-voltage
cables
Otworu
mocujące
X Switchgear cubicle fastening (provided with bore-holes during assembly)
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Konfiguracja systemu

Spis treści

Wyposażenie
Informacje dotyczące pomocy przy projekcie inżynierskim
Pomoc przy projekcie inżynierskim 1
Pomoc przy projekcie inżynierskim 2

F-3
F-4
F-6

System przyłączy kablowych
Przyłącza kablowe i pomoc przy doborze
Mocowanie kabli i akcesorii

F-8
F-9

Tabele doboru
Celki o szerokości 450 mm i 600 mm; 1 przyłącze kablowe na fazę
Celki o szerokości 800 mm; 2 przyłącza kablowe na fazę
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F-12

F-1

Konfiguracja systemu

Informacje dotyczące pomocy
przy projekcie inżynierskim
Pomoc przy projekcie inżynierskim

Dane znajdujące się w tabelach na następnych stronach mają pomóc w optymalnym
przygotowaniu projektu zawierającego rozdzielnice gazowe GMA.
Dostępne są dwie koncepcje dotyczące instalacji i wyposażenia GMA:
1. Rozwiązania „Smart Grid”, głównie efektywne pod względem ekonomicznym
2. Rozwiązania indywidualne

Pomoc przy projekcie inżynierskim 1: rozwiązania efektywne
pod względem ekonomicznym

Pomimo pełnego stopnia automatyzacji rozdzielnicy, ta koncepcja jest szczególnie
efektywna pod względem ekonomicznym w odniesieniu do okresu inwestycji i
eksploatacji.
Jest oparta na inteligentnym rozwiązaniu ze standardowymi komponentami w
przedziale niskonapięciowym i napędami silnikowymi dla każdego łącznika.
Wymagania dotyczące operacji w sieci realizaowane są poprzez konfigurację i
ustawianie parametrów w przekaźnikach cyfrowych. Urządzenia cyfrowe nie tylko
zapewniają funkcję ochronne, ale również sterowanie, monitoring i blokady w
rozdzielnicy.
Monitoring cyfrowy i jednostki sterujące pomagają realizować wszytkie operacja
przełączania, blokady wewnętrzne oraz międzypolowe. Wiadomości i pomiary
przesyłane są w prosty sposób za pomocą protokołów komunikacyjnych.
Dane mogą być wymieniane pomiędzy rozdzielnicą GAM, a nadrzędnym systemem
kontroli (SCADA).
Rozdzielnice automatyczne (z napędami silnikowymi) w przypadkach awaryjnych,
mogą być sterowane ręcznie za pomocą panelu operatorskiego. Przypadki takie są
bardzo rzadkie i zdarzyć się mogą w przypadku całkowitego odcięcia zasilania
pomocniczego. W takiej wyjątkowej sytuacji, przewiduje się, że personel
odpowiedzialny za obsługę rozdzielnicy powinien uziemić pola odpływowe, jeżeli
jest to wymagane przy pomocy sterowania ręcznego. Kompletne blokady
mechaniczne są możliwe jako opcja.
Jeżeli przekaźnik ma być przeznaczony do ochrony, monitorowania i sterowania
siecią to każda z jednostek cyfrowych GemControl dostarcza rozwiązania zgodne z
systemami Schneider Electric. Dzięki modułowym, wymiennym komponentom,
GemControl oferuje, w przystępnej cenie, rozwiązania do monitorowania, kontroli,
pomiaru i komunikacji.
Ponadto, cyforwy system monitoringu i sterowania zapewnia moduły do każdej
funkcji rozdzielnicy. Moduły te są standaryzowane, prefabrykowane i weryfikowane
pod względem działania i jakości.
Ta koncepcja jest bardzo elastyczna i przyszłościowa. Odpowiednie parametry i
elastyczne mocowania komponentów wejśc/wyjść oraz komunikacji pozwalają na
spełnienie praktycznie każdych wymogów stawianych przed rozdzielnicą pracującą
w sieci rozdzielczej.
Ponadto, automatyczne zdalnie sterowane rozdzielnice zapewniają wysoki poziom
bezpieczeństwa obsłudze. Operacje włączania / wyłączania, monitorowanie i inne
prace wykonywane są z pomieszczenia sterowniczego i żadna osoba
nieuprawniona do wykonywania operacji przy rozdzielnicy nie ma do niej dostępu.

Pomoc przy projekcie inżynierskim 2: rozwiązania
indywidualne

Ta pomoc przy projekcje inżynierskim pomaga wybrać szczegółowy projekt
urządzeń rozdzielczych w sposób indywidualny. Wszystkie elementy w jakie mają
być wyposażone celki są ustalane indywidualnie.
Proszę określić swoje wymagania w taki sposób, żebyśmy mogli zaoferować
Państwu odpowiednią koncepcję rozdzielnicy GMA.
Zalecamy narysowanie schematów głównych według następujących zasad:
Kolejność instalacji, liczba celek, typy celek, niezbędne zabezpieczenia.

NRJED311328PL

F-3

Wyposażenie

Konfiguracja systemu

Pomoc przy projekcie inżynierskim 1

Pomoc przy projekcie inżynierskim 1:
Rozwiązania “Smart Grid”, głównie efektywne pod względem ekonomicznym
Opis

Rozdzielnica gazowa GMA dla instalacji wnętrzowych.
Celki rozdzielnicy z wyłącznikami próżniowymi.
bb Prefabrykowane, posiadające badanie typu zgodnie z normą IEC 62271-1
bb Klasyfikacja odporności na łuk wewnętrzny zgodnie z normą IEC 62271-200
bb Zamknięty przedział gazowy przez cały okres eksploatacji zgodnie z IEC - „Zamknięty system ciśnienia”
bb Brak prac przy gazie i uzupełniania gazu przez cały okres żywotności rozdzielnicy
bb Przedział gazowy wykonany ze stali chromo-niklowej
bb Stopień ochrony IP65 przedziału gazowego i elementów będących pod napięciem znajdujących się w tym przedziale
bb Przekładniki prądowe i napięciowe znajdują się poza przedziałęm gazowym
bb Warunki środowiskowe zgodne z normą IEC 62271-1 (1)
vv Temperatura otoczenia min. -5 °C, maks. +40 °C, średnia wartość temperatury w ciągu 24 godzin: +35 °C
vv Wilgotność względna < 95%, wysokość instalacji nad poziomem morza < 1000 m

Ogólne cechy konstrukcyjne

Napięcie znamionowe
Napięcie znamionowe wytrzymywalne udarowe piorunowe
Napięcie znamionowe wytrzymywalne 50Hz/1 min

 12 kV
 75 kV
 28 kV

Częstotliwość znamionowa
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywalny
Czas trwania prądu znamionowego krótkotrwałego
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywalny
Prąd znamionowy szyn zbiorczych
Metalowa osłona szyn
Napięcie pomocnicze
Instalacja
Ciśnieniowe urządzenie zabezpieczające
Klasyfikacja odporności na łuk wewnętrzny IEC 62271-200
Wysokość pomieszczenia instalacji
Monitorowanie gazu w przedziale gazowym
Przedział niskonapięciowy z zamknięciem
System detekcji napięcia, trójfazowy, IEC 61243-5
















Wyposażenie celek

Szerokość celki [mm]

Typ celki
Celki zasilające / odpływowe z wyłącznikiem

Sprzęgła z wyłącznikiem i
wzniosem

Wzniosy

CB6, CB8

CB6, CB8,
CB12

CB16, CB20,
CB25

BC-CB6/R to
BC-CB25/R

BC-CB6/RDE to
BC-CB25/RDE

DI(D)(E)

450

600

800

800/1000

800/1000

450 - 800

















–
–
–










































–

–
















–
–
–
–
–
–
–








Zintegrowany wyłącznik próżniowy


Napęd silnikowy dla mechanizmu sprężynowego(-M11) 
Warunki awaryjne: Ręczny mechanizm ładowania

sprężyny z dźwignią
Rozszerzenie styków pomocniczych, 18 styków(-S011) 
Mechaniczny licznik operacji

Mechaniczny przycisk włącz / wyłącz

Wyzwalacz zamykający (-F21)

Pierwszy wyzwalacz otwierający (-F11)

Drugi wyzwalacz otwierający (-F12)

Wyzwalacz podnapięciowy (-F13)

Zintegrowany łącznik trójpozycyjny

Odłącznik z napędem ręcznym

Odłącznik z napędem silnikowy (-M11)

Odłącznik, 14 styków pomocniczych (-S011)

Uziemnik z napędem ręcznym

Uziemnik z napędem silnikowym (-M11)

Uziemnik, 14 styków pomocniczych (-S011)

 Wyposaenie standardowe;  Wyposażenie opcjonalne;

F-4

 17.5 kV
 24 kV
95 kV

 125 kV
38 kV

 50 kV
42 kV

50 Hz
 60 Hz
16 kA
 20 kA
 31.5 kA
1s
 3s
40 kA
 50 kA
 80 kA
≤ 1250 A
 1600 A
 2000 A
 2500 A
Yes
 No
24 V/dc
 60 V/dc
 110 V/dc
 220 V/dc
 230 V/ac
wolnostojąca  przyścienna
w pomieszczeniu  na zewnątrz budynku
nie wymagana
 IAC AFL
 IAC AFLR
≥ 2400 mm
 ≥ 2800 mm
zintegrowany monitoring cyfrowy
 miernik ciśnienia
700 mm
 850 mm (łączna wysokość 2350 mm)
system wtykowy  system IVIS

1)

pozostałe wyposażenie dostępne na życzenie

NRJED311328PL

Wyposażenie

Konfiguracja systemu

Pomoc przy projekcie inżynierskim 1

Wyposażenie celek

Szerokość celki [mm]
Panel operacyjny
Stopień ochrony IP2 1)
Operacje mechaniczne i wskaźniki położenia
Wyzwalanie wyłącznika przy próbie manewrowania
uziemnikiem
Blokada mechaniczna „operacja włączona”
Mechaniczna obsługa w trybie awaryjnym lub
Mechaniczna obsługa z ciągłą blokada mechaniczną
Pokrywa przedziału kablowego zabezpieczona 2
bolcami (LSC 2B)
Mechaniczna blokada pomiędzy pokrywą przedziału
kalowego, a uziemnikiem (LSC 2A)
Styki pomocnicze pokrywy przedziału kablowego
(-S046) 2)
Zaciski kablowe
Zaczepy na kłódkę gniazd operacyjnych
Przedział kablowy
Stopień ochrony IP4X 1)
Kable wtórne w metalowych zaciskach
Miedziana szyna uziemiająca
Jedna głowica konektorowa typu C2 (1250A)
Dwie głowice konektorowe typu C2 (1250A)
Pierwsza podpora kabli
Druga podpora kabli
Trzecia podpora kabli
Rozszerzenie dla ograniczników przepięć
Przekładniki prądowe od 1 do 3 rdzeni
Przekładniki napieciowe na odpływie lub
Przekładniki napięciowe na szynach zbiorczych
Przekładniki napięciowe z odłacznikiem
Przekładniki napięciowe z bezpiecznikami
Rezystor tłumiący
Wyposażenie przedziału niskich napięć
Stopień ochrony IP4X 1)
Cyfrowe sterowanie i monitoring
Elektryczna blokada wewnętrz celki rozdzielnicy
Funkcje zabezpieczające odseparowane od funkcji
sterowania i monitoringu
Funkcje zabezpieczeniowe połączone z funkcjami
sterowniczymi i monitorującymi
Wysyłanie danych do systemu kontroli (SCADA)
Wiadomości i funkcje pomiarowe zintegrowane w
cyfrowym systemie sterowania i monitoringu
Sterowniki PLC Schneider Electric
Podłączenie zasilania i okablowanie przedziału nN
Model terminala typu PIT produkowany przez Phoenix
Sterowanie oświetleniem wewnątrz przedziału
kablowego za pomocą styku na drzwiach
Sterowanie ogrzewaniem przedziału kablowego za
pomocą termostatu

Typ celki
Celki zasilające / odpływowe z wyłącznikiem

Sprzęgła z wyłącznikiem i
wzniosem

Wzniosy

CB6, CB8

CB6, CB8,
CB12

CB16, CB20,
CB25

BC-CB6/R to
BC-CB25/R

BC-CB6/RDE to
BC-CB25/RDE

DI(D)(E)

450

600

800

800/1000

800/1000

450 - 800















–



–



–






















–
–



–
–








–

–

–

–

–

–

–

–

–
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 Wyposaenie standardowe;  Wyposażenie opcjonalne;
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1)

pozostałe wyposażenie dostępne na życzenie;

2)

projekt w zależności od koncepcji działania

F-5

Wyposażenie

Konfiguracja systemu

Pomoc przy projekcie inżynierskim 2

Pomoc przy projekcie inżynierskim 2: Rozwiązania indywidualne
Opis

Rozdzielnica gazowa GMA dla instalacji wnętrzowych.
Celki rozdzielnicy z wyłącznikami próżniowymi.
bb Prefabrykowane, posiadające badanie typu zgodnie z normą IEC 62271-1
bb Klasyfikacja odporności na łuk wewnętrzny zgodnie z normą IEC 62271-200
bb Zamknięty przedział gazowy przez cały okres eksploatacji zgodnie z IEC - „Zamknięty system ciśnienia”
bb Brak prac przy gazie i uzupełniania gazu przez cały okres żywotności rozdzielnicy
bb Przedział gazowy wykonany ze stali chromo-niklowej
bb Stopień ochrony IP65 przedziału gazowego i elementów będących pod napięciem znajdujących się w tym przedziale
bb Przekładniki prądowe i napięciowe znajdują się poza przedziałem gazowym
bb Warunki środowiskowe zgodne z normą IEC 62271-1 (1)
vv Temperatura otoczenia min. -5 °C, maks. +40 °C, średnia wartość temperatury w ciągu 24 godzin: +35 °C
vv Wilgotność względna < 95%, wysokość instalacji nad poziomem morza < 1000 m

Ogólne cechy konstrukcyjne

Napięcie znamionowe
Napięcie znamionowe wytrzymywalne udarowe piorunowe
Napięcie znamionowe wytrzymywalne 50Hz/1 min

 12 kV
 75 kV
 28 kV

Częstotliwość znamionowa
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywalny
Czas trwania prądu znamionowego krótkotrwałego
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywalny
Prąd znamionowy szyn zbiorczych
Metalowa osłona szyn
Napięcie pomocnicze
Instalacja
Ciśnieniowe urządzenie zabezpieczające
Klasyfikacja odporności na łuk wewnętrzny IEC 62271-200
Wysokość pomieszczenia instalacji
Monitorowanie gazu w przedziale gazowym
Przedział niskonapięciowy z zamknięciem
System detekcji napięcia, trójfazowy, IEC 61243-5
















Wyposażenie celek

Szerokość celki [mm]

Typ celki
Celki zasilające / odpływowe z wyłącznikiem

Sprzęgła z wyłącznikiem i
wzniosem

Wzniosy

CB6, CB8

CB6, CB8,
CB12

CB16, CB20,
CB25

BC-CB6/R to
BC-CB25/R

BC-CB6/RDE to
BC-CB25/RDE

DI(D)(E)

450

600

800

800/1000

800/1000

450 - 800

















–
–
–




















–
–




















–
–
















–
–
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–
–
–




















–
–

–
–
–
–
–

Zintegrowany wyłącznik próżniowy


Napęd silnikowy dla mechanizmu sprężynowego(-M11) 
Warunki awaryjne: Ręczny mechanizm ładowania

sprężyny z dźwignią
Rozszerzenie styków pomocniczych, 18 styków(-S011) 
Mechaniczny licznik operacji

Mechaniczny przycisk włącz / wyłącz

Cewka blokująca przycisk załącz (-Y2)

Cewka blokująca przycisk wyłącz (-Y3)

Wyzwalacz zamykający (-F21)

Pierwszy wyzwalacz otwierający (-F11)

Drugi wyzwalacz otwierający (-F12)

Wyzwalacz podnapięciowy (-F13) lub

Wyzwalacz małej mocy (-F14)

Zintegrowany łącznik trójpozycyjny

Odłącznik z napędem ręcznym

Odłącznik z napędem silnikowy (-M11)

Odłącznik, 14 styków pomocniczych (-S011)

Cewka blokująca odłącznik (-Y1)

Uziemnik z napędem ręcznym

Uziemnik z napędem silnikowym (-M11)

Uziemnik, 14 styków pomocniczych (-S011)

Cewka blokująca uziemnik (-Y1)

Styk pom. włożenia korby odłączn./uziemn. (-S151) 2) –
Styk pom. włożenia korby odłączn./uziemn. (-S152) 2) –
 Wyposaenie standardowe;  Wyposażenie opcjonalne;
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 17.5 kV
 24 kV
95 kV

 125 kV
38 kV

 50 kV
42 kV

50 Hz
 60 Hz
16 kA
 20 kA
 31.5 kA
1s
 3s
40 kA
 50 kA
 80 kA
≤ 1250 A
 1600 A
 2000 A
 2500 A
Yes
 No
24 V/dc
 60 V/dc
 110 V/dc
 220 V/dc
 230 V/ac
wolnostojąca  przyścienna
w pomieszczeniu  na zewnątrz budynku
nie wymagana
 IAC AFL
 IAC AFLR
≥ 2400 mm
 ≥ 2800 mm
zintegrowany monitoring cyfrowy
 miernik ciśnienia
700 mm
 850 mm (łączna wysokość 2350 mm)
system wtykowy  system IVIS

1)

pozostałe wyposażenie dostępne na życzenie;

2)

–
–









–
–

projekt w zależnpści od koncepcji działania
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Wyposażenie

Konfiguracja systemu

Pomoc przy projekcie inżynierskim 2

Wyposażenie celek

Szerokość celki [mm]
Panel operacyjny
Stopień ochrony IP2 1)
Operacje mechaniczne i wskaźniki położenia
Wyzwalanie wyłącznika przy próbie manewrowania
uziemnikiem
Blokada mechaniczna „operacja włączona”
Pokrywa przedziału kablowego zabezpieczona 2
bolcami (LSC 2B)
Mechaniczna blokada pomiędzy pokrywą przedziału
kalowego, a uziemnikiem (LSC 2A)
Styki pomocnicze pokrywy przedziału kablowego
(-S046) 2)
Styk pomocniczy włożenia korby na otwieranie (-S044)
Zaciski kablowe
Zaczepy na kłódkę gniazd operacyjnych
Przedział kablowy
Stopień ochrony IP4X 1)
Kable wtórne w metalowych zaciskach
Miedziana szyna uziemiająca
Jedna głowica konektorowa typu C2 (1250A)
Dwie głowice konektorowe typu C2 (1250A)
Pierwsza podpora kabli
Druga podpora kabli
Trzecia podpora kabli
Rozszerzenie dla ograniczników przepięć
Przekładniki prądowe od 1 do 3 rdzeni
Przekładniki napieciowe na odpływie lub
Przekładniki napięciowe na szynach zbiorczych
Przekładniki napięciowe z odłacznikiem
Przekładniki napięciowe z bezpiecznikami
Rezystor tłumiący
Wyposażenie przedziału niskich napięć
Stopień ochrony IP4X 1)
Monitoring i sterowanie za pomocą systemu
GemControl oraz zabezpieczenia MiCOM lub SEPAM
Zabezpieczenie MiCOM Px39 ze zintegrowanym
monitoringiem i sterowaniem lub
Dedykowane zabezpieczenie cyfrowe z lub bez
cyfrowego wyświetlacza
Konwencjonalne sterowanie i monitorning
Wysyłanie danych do systemu kontroli (SCADA)
Dodatkowe lampki sygnałowe
Dodatkowe narzędzia pomiarowe
Sterowniki PLC Schneider Electric
Podłączenie zasilania i okablowanie przedziału nN
Model terminala typu PIT produkowany przez Phoenix
Sterowanie oświetleniem wewnątrz przedziału
kablowego za pomocą styku na drzwiach
Sterowanie ogrzewaniem przedziału kablowego za
pomocą termostatu
Pozostałe wyposażenie

Typ celki
Celki zasilające / odpływowe z wyłącznikiem

Sprzęgła z wyłącznikiem i
wzniosem

Wzniosy

CB6, CB8

CB6, CB8,
CB12

CB16, CB20,
CB25

BC-CB6/R to
BC-CB25/R

BC-CB6/RDE to
BC-CB25/RDE

DI(D)(E)

450

600

800

800/1000

800/1000

450 - 800















–



–



–
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–
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 Wyposaenie standardowe;  Wyposażenie opcjonalne;
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1)

pozostałe wyposażenie dostępne na życzenie;

2)

projekt w zależnpści od koncepcji działania

F-7

Konfiguracja systemu

System przyłączy kablowych

Przyłącza kablowe i pomoc przy doborze

PM103.146

System przyłączy kablowych: stożek zewnętrzny
Rozdzielnica GMA standardowo wyposażona jest w izolatory przepustowe ze
stożkiem zewnętrznym.
Wymiary geometryczne przepustów są zgodne z normą EN 50181:2010 dla
wszytkich przepustów o napięciu od 1kV do 52kV i prądzie od 250A do 2500A.
Przepusty są dostępne w następujących konfiguracjach:
bb Przyłącze typu stożek zewnętrzny
bb Przyłącze typu C2
bb Prąd znamionowy Ir = 1250 A
bb Przyłącze śrubowe z gwintem wewnętrznym M16
bb Średnica nominala trzpienia przewodu = 32 mm
bb Materiał stykowy trzpienia: Miedź (Cu)
bb Powierzchnia stykowa końcówek kablowych: metaliczna, miedź

Przyłącza w celkach odpływowych w GMA są wyposażone następująco:
bb Celki o szerokości 450 mm, maksymalnie 800 A: 1 przyłącze typu C2 na fazę
bb Celki o szerokości 600 mm, maksymalnie 1250 A: 1 przyłącze typu C2 na fazę
bb Celki o szerokości 800 mm, od 1250 A do maksymalnie 2500 A: 2 przyłącza typu
C2 na fazę

Przykład: przyłącze kablowe i mocowanie:
celka o szerokości 600 mm, bez kabli

Dobór głowic kablowych wtykowych śrubowych
DM102.119

Ø 56± 0.2
Ø 46± 0.2
Ø 32

M16x2

+0
1.5 -0.5

29 min

Głowice kablowe muszą odpowiadać wyżej wymienionym izolatorom przepustowym.
Do podłączenia kabli do rozdzielnicy GMA zalecamy typy głowic, ograniczników
przepięć i akcesoriów marek wymienionych na kolejnych sronach w tabelach doboru.
Zgodność danych i informacji zawartych i instrukcji montażu GMA i instrukcji
producenta głowic dotycząca doboru i montażu głowic, ograniczników jest
obowiązkowa!
W przypadku prądów powyżej 630A, wymagana obciążalność prądowa głowicy musi
być dobrana prawidłowo.
Celka wyposażona w dwa przyłącza na fazę (od 1250A do 2500A) musi posiadać
taką samę liczbę kabli o takim samym przekroju na każdej fazie. W przypadku
odchyleń skontaktuj się ze Schneider Electric.

90± 0.2

11 min

Wymiary przyłącza kablowego zgodnie z normą
EN50181

F-8
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Konfiguracja systemu

System przyłączy kablowych

Mocowanie kabli i akcesorii

PM103.083

Mocowanie kabli

Przykład: przyłącze kablowe i mocowanie:
celka o szerokości 600 mm

Każdy kabel średniego napięcia w przedziale kablowym musi być przymocowany do
wspornika za pomocą obejmy kablowej. Wsporniki są zawarte w zakresie dostawy
rozdzielnicy GMA. Przy zamówieniu musi być określona liczba kabli, które będą
podłączone do rozdzielnicy GMA.
Specialne obejmy kablowe do kabli średniego napięcia, wykonane z poliamidu
wzmocnionego włóknem szklanym, są bardzo dobrze dostosowane do warunków
występujących podczas zwarcia.
Funkcje obejm kablowych obejmuję niezbędne zabezpieczenie przed zwarciem oraz:
bb Prosty i szybki montaż bez użycia specjalnych narzędzi
bb Zwartą konstrukcję, szczególnie podczas podłączania wielu kabli w celce
rozdzielnicy
bb Wyjątkowo wysoką stabilność temperatury
bb Odporność na korozję
bb Podlegają pełnemu recyklingowi
Na specjalne życzenie, Schneider Electric może dostarczyć obejmy kablowe do
przewodów średniego napięcia.

Akcesoria dla połączeń kablowych

PM103.147

Producenci głowic kablowych i ograniczników przepięć mogą dostarczyć dodatkowe
akcesoria np. adaptery do:
bb Podłączenia sprzętu do testów kabli
bb Podłączenia do uziemników ręcznych
bb Podłączenia do testowania zabezpieczeń prądem pierwotnym
bb Zakończenia głowic stożkowych

Obejma kablowa, przykład: id-technik

NRJED311328PL
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Tabele doboru

Konfiguracja systemu

Celki o szerokości 450 mm i 600 mm; 1
przyłącze kablowe na fazę
Przyłącza kablowe śrubowe i ograniczniki przepięć
Stożek zewnętrzny zgodnie z EN 50181, przyłącze typu C2, 1250 A
Śrubowe z gwintem wewnętrznym M16x2

Celki o szerokości 450 mm oraz 600 mm
A

746,4
700

DM102.092

DM102.091

DM102.090

Silkon

<1250
1 przyłącze na fazę

635,5
490

Nr

Liczba kabli na fazę 2)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3

1)
2)

Napięcie znamionowe
kV
<=12
<=12
<=24
<=24
<=12
<=12
<=24
<=24
<=24
<=12
<=24
<=12
<=24
<=24
<=12
<=12
<=24
<=24
<=24
<=24
<=12
<=24
<=24
<= 12
<= 12
<= 24
<= 24
<= 12
<= 12
<= 24
<= 24
<= 12
<= 12
<= 24
<= 24
<=12
<=12
<=24
<=24
<=24
<=12
<=12
<=24
<=24
<=12
<=12
<=24
<=24

Producent

Euromold/Nexans
Euromold/Nexans
Euromold/Nexans
Euromold/Nexans
Euromold/Nexans
Euromold/Nexans
Euromold/Nexans
Euromold/Nexans
Euromold/Nexans
Euromold/Nexans
Euromold/Nexans
nkt cables
nkt cables
nkt cables
nkt cables
nkt cables
nkt cables
nkt cables
nkt cables
nkt cables
nkt cables
nkt cables
nkt cables
tyco
tyco
tyco
tyco
tyco
tyco
tyco
tyco
tyco
tyco
tyco
tyco
Südkabel
Südkabel
Südkabel
Südkabel
Südkabel
Südkabel
Südkabel
Südkabel
Südkabel
Südkabel
Südkabel
Südkabel
Südkabel

Przekrój
kabla
mm2
25-300
400-630
25-300
400-630
25-300
400-630
25-300
25-300
400-630
25-300
25-300
25-300
25-300
400-630
25-300
25-300
25-300
25-300
400-630
400-630
25-300
25-300
400-630
25-300
400-800
25-300
400-800
25-300
400-800
25-300
400-800
25-300
400-800
25-300
400-800
50-300
300-500
25-240
300
300-630
50-300
50-300
25-240
50-240
50-300
50-300
25-240
25-240

Izolacja

EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
Silkon
Silkon
Silkon
Silkon
Silkon
Silkon
Silkon
Silkon
Silkon
Silkon
Silkon
Silkon

Silkon
Silkon
Silkon
Silkon
Silkon
Silkon
Silkon
Silkon
Silkon
Silkon
Silkon
Silkon
Silkon

Gowica typu T

-

Kompaktowa głowica typu T

430TB
484TB
K430TB
K484TB
1x 430TB
1x 484TB
1x K430TB
2x K 430TB
1x K484TB
1x 430TB
1x K430TB
1x CB 12-630
1x CB 24-630
1x CB 36-630 (1250)
1x CB 12-630
2x CB 12-630
1x CB 24-630
2x CB 24-630
2x CB 36-630 (1250)
1x CB 36-630 (1250)
1x CB 12-630
1x CB 24-630
1x CB 36-630 (1250)
RSTI 58XX
RSTI 395X
RSTI 58XX
RSTI 595X
1 x RSTI 58XX
1 x RSTI 395X
1 x RSTI 58XX
1 x RSTI 595X
1 x RSTI 58XX
1 x RSTI 395X
1 x RSTI 58XX
1 x RSTI 595X
1x SET 12

1x SEHDT 13
1x SET 24
1x SEHDT 23.1
1x SEHDT 23
2x SET 12
1x SET 12
2x SET 24
1x SET 24
2x SET 12
1x SET 12
2x SET 24
1x SET 24

Szczegółowe wyjaśnienie parametrów elektrycznych ograniczników przepięć jest wymagane przy konkretnym projekcie, w zależności od konfiguracji i typu uziemienia sieci.
Dostępny na życzenie dla kabli trójżyłowych (przyłączenie za pośrednictwem złącza śrubowego z akcesoriami w zależności od konstrukcji kabla trójżyłowego).
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Adapter przyłącza

Łącznik

Ogranicznik przepięć 1)
Wersja 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

1x 300PB
1x 804PB
1x K300PB
K430CP
1x K804PB
2x 300PB
2x K300PB
1x CC 12-630
1x CC 24-630
1x CC36-630 (1250)
2x CC 12-630
2x CC 24-630
2x CC36-630 (1250)

1x CP630-C
1x CP630-C
1x CP 630-M16
-

1 x RSTI-CC-58XX
1 x RSTI-CC-395X
1 x RSTI-CC-58XX
1 x RSTI-CC-595X
2 x RSTI-CC-58XX
2 x RSTI-CC-395X
2 x RSTI-CC-58XX
2 x RSTI-CC-595X

1x SEHDK 13.1
1x SEHDK 23.1
1x SEHDK 13.1
2x SEHDK 13.1
1x SEHDK 23.1
2x SEHDK 23.1

NRJED311328PL

1x KU 23.2/23
1x KU 23.2/23
1x KU 23.2/23
1x KU 23.2/23
-

DM102.097

DM102.096

DM102.095

DM102.094

DM102.093

Nr

CSA 12
CSA 24
CSA 24
CSA 12
CSA 12
CSA 24
CSA 24
CSA 24
CSA 24
CSA 12
CSA 24
CSA 24
RSTI-CC-58SAXX05
RSTI-CC-58SAXX05
RSTI-CC-58SAXX05
RSTI-CC-58SAXX05
RSTI-CC-58SAXX05
RSTI-CC-58SAXX05
RSTI-CC-58SAXX05
RSTI-CC-58SAXX05
RSTI-CC-58SAXX05
RSTI-CC-58SAXX05
RSTI-CC-58SAXX05
RSTI-CC-58SAXX05
1x MUT 23
1x MUT 23
1x MUT 23
1x MUT 23
1x MUT 23
1x MUT 23
1x MUT 23
1x MUT 23
1x MUT 23
1x MUT 23
1x MUT 23

Wersja 2
300SA
800SA
300SA
800SA
300SA
800SA
300SA
300SA
800SA
300PB
300PB
RSTI-CC-68SAXX10
RSTI-CC-68SAXX10
RSTI-CC-68SAXX10
RSTI-CC-68SAXX10
RSTI-CC-68SAXX10
RSTI-CC-68SAXX10
RSTI-CC-68SAXX10
RSTI-CC-68SAXX10
RSTI-CC-68SAXX10
RSTI-CC-68SAXX10
RSTI-CC-68SAXX10
RSTI-CC-68SAXX10
1x MUT 33 + 1x KU 33
1x MUT 33 + 1x KU 33
-

Długość A
maks. 490 mm
Bez ogranicznika
183
185
183
185
290
290
290
394
290
395
395
190
190
190
290
370
290
370
370
300
390
390
410
180
190
180
190
285
315
285
315
390
440
390
440
189
265
189
189
265
363
290
363
290
464
391
469
391

Wersja 1

290
290
290
390
470
390
470
470
400
285
295
285
295
390
420
390
420
302
302
302
476
403
476
403
-

Wersja 2
290
290
290
290
395
400
395
400
292
302
292
302
397
427
397
427
-

F-11

Tabele doboru

Konfiguracja systemu

Celki o szerokości 800 mm; 2 przyłącza
kablowe na fazę
Przyłącza kablowe śrubowe i ograniczniki przepięć
2x Stożek zewnętrzny zgodnie z EN 50181, przyłącze typu C2, 1250 A
Śrubowe z gwintem wewnętrznym M16x2

700

740

550
590

DM102.098

A

DM102.092

DM102.091

Celki o szerokości 800 mm

od 1250 do 2500 A
2 przyłącza na fazę

510564

Nr

Liczba kabli na fazę 2)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
2
2
2
4
4
4
4
4
4
6
6
6
2
2
2
2
4
4
4
4
6
6
6
6
2
2
2
2
2
4
4
4
4
6
6
6
6

1)
2)

Napięcie znamionowe
kV
<=12
<=12
<=24
<=24
<=12
<=12
<=12
<=24
<=24
<=24
<=12
<=24
<=12
<=24
<=12
<=24
<=24
<=12
<=12
<=24
<=24
<=24
<=24
<=12
<=24
<=24
<= 12
<= 12
<= 24
<= 24
<= 12
<= 12
<= 24
<= 24
<= 12
<= 12
<= 24
<= 24
<=12
<=12
<=24
<=24
<=24
<=12
<=12
<=24
<=24
<=12
<=12
<=24
<=24

Producent

Euromold/Nexans
Euromold/Nexans
Euromold/Nexans
Euromold/Nexans
Euromold/Nexans
Euromold/Nexans
Euromold/Nexans
Euromold/Nexans
Euromold/Nexans
Euromold/Nexans
Euromold/Nexans
Euromold/Nexans
Euromold/Nexans
Euromold/Nexans
nkt cables
nkt cables
nkt cables
nkt cables
nkt cables
nkt cables
nkt cables
nkt cables
nkt cables
nkt cables
nkt cables
nkt cables
tyco
tyco
tyco
tyco
tyco
tyco
tyco
tyco
tyco
tyco
tyco
tyco
Südkabel
Südkabel
Südkabel
Südkabel
Südkabel
Südkabel
Südkabel
Südkabel
Südkabel
Südkabel
Südkabel
Südkabel
Südkabel

Przekrój
kabla
mm2
25-300
400-630
25-300
400-630
25-300
25-300
400-630
25-300
25-300
400-630
25-300
25-300
400-630
400-630
25-300
25-300
400-630
25-300
25-300
25-300
25-300
400-630
400-630
25-300
25-300
400-630
25-300
400-800
25-300
400-800
25-300
400-800
25-300
400-800
25-300
400-800
25-300
400-800
50-300
300-500
25-240
300
300-630
50-300
50-300
25-240
50-240
50-300
50-300
25-240
25-240

Izolacja

EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
Silkon
Silkon
Silkon
Silkon
Silkon
Silkon
Silkon
Silkon
Silkon
Silkon
Silkon
Silkon

Silkon
Silkon
Silkon
Silkon
Silkon
Silkon
Silkon
Silkon
Silkon
Silkon
Silkon
Silkon
Silkon

Gowica typu T

-

Kompaktowa głowica typu T

2x 430TB
2x 484TB
2x K430TB
2x K484TB
2x 430TB
4x 430TB
2x 484TB
2x K430TB
4x K 430TB
2x K484TB
2x 430TB
2x K430TB
2x 484TB
2x K484TB
2x CB 12-630
2x CB 24-630
2x CB 36-630 (1250)
2x CB 12-630
4x CB 12-630
2x CB 24-630
4x CB 24-630
4x CB 36-630 (1250)
2x CB 36-630 (1250)
2x CB 12-630
2x CB 24-630
2x CB 36-630 (1250)
2x RSTI 58XX
2x RSTI 395X
2x RSTI 58XX
2x RSTI 595X
2x RSTI 58XX
2x RSTI 395X
2x RSTI 58XX
2x RSTI 595X
2x RSTI 58XX
2x RSTI 395X
2x RSTI 58XX
2x RSTI 595X
2x SET 12

2x SEHDT 13
2x SET 24
2x SEHDT 23.1
2x SEHDT 23
4x SET 12
2x SET 12
4x SET 24
2x SET 24
4x SET 12
2x SET 12
4x SET 24
2x SET 24

Szczegółowe wyjaśnienie parametrów elektrycznych ograniczników przepięć jest wymagane przy konkretnym projekcie, w zależności od konfiguracji i typu uziemienia sieci.
Dostępny na życzenie dla kabli trójżyłowych (przyłączenie za pośrednictwem złącza śrubowego z akcesoriami w zależności od konstrukcji kabla trójżyłowego).
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Adapter przyłącza

Łącznik

Ogranicznik przepięć 1)
Wersja 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

2x 300PB
2x 430CP
2x 804PB
2x K300PB
2x K430CP
2x K804PB
4x 300PB
4x K300PB
4x 804TB
4x K804TB
2x CC 12-630
2x CC 24-630
2x CC36-630 (1250)
4x CC 12-630
4x CC 24-630
4x CC36-630 (1250)

2x CP630-C
2x CP630-C
2x CP 630-M16
-

2x RSTI-CC-58XX
2x RSTI-CC-395X
2x RSTI-CC-58XX
2x RSTI-CC-595X
4x RSTI-CC-58XX
4x RSTI-CC-395X
4x RSTI-CC-58XX
4x RSTI-CC-595X

2x SEHDK 13.1
2x SEHDK 23.1
2x SEHDK 13.1
4x SEHDK 13.1
2x SEHDK 23.1
4x SEHDK 23.1

NRJED311328PL

1x KU 23.2/23
1x KU 23.2/23
1x KU 23.2/23
1x KU 23.2/23
-

DM102.097

DM102.096

DM102.095

DM102.094

DM102.093

Nr

CSA 12
CSA 24
CSA 24
CSA 12
CSA 12
CSA 24
CSA 24
CSA 24
CSA 24
CSA 12
CSA 24
CSA 24
RSTI-CC-58SAXX05
RSTI-CC-58SAXX05
RSTI-CC-58SAXX05
RSTI-CC-58SAXX05
RSTI-CC-58SAXX05
RSTI-CC-58SAXX05
RSTI-CC-58SAXX05
RSTI-CC-58SAXX05
RSTI-CC-58SAXX05
RSTI-CC-58SAXX05
RSTI-CC-58SAXX05
RSTI-CC-58SAXX05
2x MUT 23
2x MUT 23
2x MUT 23
2x MUT 23
2x MUT 23
2x MUT 23
2x MUT 23
2x MUT 23
2x MUT 23
2x MUT 23
2x MUT 23

Wersja 2
300SA
800SA
300SA
800SA
300SA
300SA
800SA
300SA
300SA
800SA
300PB
300PB
800SA
800SA
RSTI-CC-68SAXX10
RSTI-CC-68SAXX10
RSTI-CC-68SAXX10
RSTI-CC-68SAXX10
RSTI-CC-68SAXX10
RSTI-CC-68SAXX10
RSTI-CC-68SAXX10
RSTI-CC-68SAXX10
RSTI-CC-68SAXX10
RSTI-CC-68SAXX10
RSTI-CC-68SAXX10
RSTI-CC-68SAXX10
1x MUT 33 + 1x KU 33
1x MUT 33 + 1x KU 33
-

Długość A
maks. 490 mm
Bez ogranicznika
183
185
183
185
290
394
290
290
394
290
395
395
395
395
190
190
190
290
370
290
370
370
300
390
390
410
180
190
180
190
285
315
285
315
390
440
390
440
189
265
189
189
265
363
290
363
290
464
391
464
391

Wersja 1

290
290
290
390
470
390
470
470
400
490
490
285
295
285
295
390
420
390
420
495
495
302
302
302
476
403
476
403
504
504

Wersja 2
290
290
290
290
395
501
400
395
501
400
500
500
292
302
292
302
397
427
397
427
502
502
503
503
-
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Akcesoria

Spis treści

Płyta z akcesoriami
Płyta stacjonarna i mobilna z akcesoriami

NRJED311328PL

G-2

G-1

Płyta z akcesoriami

Akcesoria

Płyta stacjonarna i mobilna z akcesoriami

Płyta z akcesoriami

PM103.128

PM103.120

PM103.119

PM103.118

Dostępna jest płyta stacjonarna do przechowywania niezbędnych akcesoriów do
obsługi rozdzielnicy. Dostępna jest również wersja mobilna płyty.
W obie wersje można włożyć zestaw korb operacyjnych.
Podstawowy sprzęt niezbędny do obsługi rozdzielnicy GMA:
bb Korba do operowania trójpozycyjnym odłącznikiem
bb Korba do awaryjnego napinania sprężyny mechanizmu napędowego wyłącznika
bb Klucz dwupiórowy, np. do przedziału niskonapięciowego

Płyta stacjonarna z akcesoriami

Płyta stacjonarna jest odpowiednia do montażu na ścianie i może pomieścić
następujące wyposażenie:
bb Korba do operowania trójpozycyjnym odłącznikiem
bb Korba do awaryjnego napinania sprężyny mechanizmu napędowego wyłącznika
bb Klucz dwupiórowy
bb Zestaw wskaźników napięcia (3 sztuki)

Płyta mobilna z akcesoriami

PM103.127

PM103.126

Płyta mobilna może być zawieszona na elewacji rozdzielnicy za pomocą 2 śrub i
może być usunięta w razie potrzeby.
Uchwyt zapewnia bezpieczne przenoszenie.
Płyta mobilna mieści następujące wyposażenie:
bb Korba do operowania trójpozycyjnym odłącznikiem
bb Korba do awaryjnego napinania sprężyny mechanizmu napędowego wyłącznika
bb Klucz dwupiórowy
bb Zestaw wskaźników napięcia (3 sztuki)
bb Dokumentacja rozdzielnicy (DIN A4)

Płyta mobilna, zawieszona na listwie profilowej pokrywy przedziału kablowego
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ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa
Centrum Obsługi Klienta"
801 171 500, 22 511 84 64
www.schneider-electric.com
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Projekt: Schneider Electric Industries SAS
Zdjęcia: Schneider Electric Industries SAS
Tłumaczenie: Schneider Electric Polska
04-2012

ARTXXXXX © Schneider Electric - Wszystkie prawa zastrzeżone!

Schneider Electric Polska Sp. z o.o.

