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Fedezze fel kínálatunkat
egy szempillantás alatt
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Előszó
A középfeszültségű megoldásaink katalógus kifejezetten a magyar piaci igényekre lett kialakítva.
Fontosnak tartottuk, hogy egy összefoglaló kiadványt készítsünk, mely mind műszakilag, mind pedig
kereskedelmileg megkönnyíti partnereink mindennapi munkáját a Schneider Electric középfeszültségű megoldásainak kiválasztásában és használatában.
A magyar piacon legnagyobb darabszámban értékesített megoldásokat gyűjtöttük össze alkalmazási egységenként (fejezet) és termékcsaládonként egyaránt. A termékcsaládokban lévő rendelési
számok a piacon tapasztalt műszaki igényeknek megfelelően lettek kialakítva.
A katalógus segíti a felhasználók számára szükséges megoldás kiválasztását, mert alkalmazási egységenként magyarázza el a különböző technológiák előnyeit a kiválasztás során.
Katalógusunk fő célja, hogy közös műszaki alapot hozzon létre a igényfelméréstől kezdve a tervezésen keresztül egészen a helyszíni kivitelezésig. Hogy egy adott megoldást minden piaci szereplő
egyértelműen be tudjon azonosítani és egységes névvel ellátni azt. Legyen szó középfeszültségű
tervezőről, hivatalos Schneider Electric viszonteladó partnerről, berendezésgyártóról, rendszerintegrátorról, kivitelezőről vagy beruházóról egyaránt.
Az online katalógust és egyéb kiegészítő anyagokat a www.schneider-electric.hu weboldalon érheti el.

A katalógusban található rendelési számok használatának előnyei az
egyedi megoldásokhoz képest:
1 Gyors ajánlatadás (egyes termékeknél akár telefonon keresztül)
2 Listaárral ellátott termékek (változatlan árak a rendelési számokhoz egész évben)
3 Gyorsabb rendelési folyamatok
4 Megbízható műszaki tartalom
5 Gyorsabb szállítási idők (transzformátorok esetén akár raktárról szállítás)
Reméljük az alábbi katalógus nagyban segíti mindennapi munkájukat,

Schneider Electric csapat
Műszaki kiadvány

Középfeszültségű
tervezői segédlet

KÖF kapcsolóberendezés
tervezői alapok

Középfeszültségű
tervezési munkáihoz
használja a tervezési
segédletünket.
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Kiválasztási segédlet

A

Légszigetelt primer kapcsolóberendezés kiválasztási segédlet
1

Alkalmazás feszültség szintje (U)

2

Névleges zárlati áramerősség (Isc)

3

Megszakító technológia

12 kV

24 kV

25 KA

25 kA

SF6

Vákuum

SF6

Vákuum

MCset kapcsolóberendezés

PIX kapcsolóberendezés

MCset kapcsolóberendezés

PIX kapcsolóberendezés

A-20. oldal

A-12. oldal

A-20. oldal

A-12. oldal

LSC2B PM rekeszeltség
Az MCset és PIX kapcsolóberendezés magas védelmet biztosít a kezelőszemélyzet számára abban
az esetben is, ha valamelyik hozzáférhető térrész a cellán belül nyitva van és a kábeltér és/vagy
másik cella a toksorban feszültség alatt van.
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PIX és MCset általános műszaki jellemzők

A

PIX

MCset

Vákuumszigetelt kikocsizható megszakítóval
felszerelt kapcsolóberendezés kínálat

SF6 gázszigetelt kikocsizható megszakítóval
felszerelt kapcsolóberendezés kínálat

Telepítési körülmények
Normál működési feltételek az IEC nemzetközi szabványoknak megfelelően, beltéri alkalmazásokra:
Környezeti hőmérséklet:
• kevesebb vagy egyenlő, mint 40 ° C
• kevesebb vagy egyenlő mint 35 ° C, átlagosan több mint 24 órán keresztül
• nagyobb vagy egyenlő, mint - 5 ° C-on
Tengerszint feletti magasság:
• 1000 méter-ig
• 1000 méter felett leértékelés (forduljon hozzánk)
Nedvesség:
• az átlagos relatív páratartalom 24 órás perióduson ≤ 95%
• átlagos relatív páratartalom 1 hónapos időszak ≤ 90%
• átlagos páranyomás 24 órás perióduson ≤ 2,2 kPa
• átlagos páranyomás 1 hónap perióduson ≤ 1,8 kPa
Különleges üzemi körülmények (konzultáljon velünk)
Az MCset és PIX kapcsolóberendezés az alábbi speciális üzemi körülményekre alkalmas:
• Magas környezeti hőmérséklet (lehetséges leértékeléssel)
• Maró légkör, rezgés
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PIX és MCset általános műszaki jellemzők

A

Szigetelő közeg
Légszigetelésű kapcsolóberendezések előnyei:
• Konvencionális, egyszerű kialakítású berendezés
• Könnyen kezelhető és átlátható működésű berendezés
• Kikocsizható megszakító, akár 100 névleges zárlat megszakításra is képes az élettartama során
• Könnyű karbantarthatóság
• A megszakítási folyamat csak a vákuumkamrára korlátozódik

Megszakító típusa
PIX megszakító

MCset megszakító

A vákuum átütési szilárdsága lehetőve teszi az
érintkezők közötti távolság csökkentését.Villamos
élettartamilag több kapcsolásra képes (névleges
rövidzárlati áram megszakításakor). A megszakító közeg nyomásának ellenőrzése a vákuum
megszakítók esetében nem szükséges.

Az SF6 technológia egyik nagy előnye a kapcsolási túlfeszültségek elmaradása, mely
szükségtelenné teszi a kapcsoláskor keletkező
lökőhullámok fékezésére szolgáló készülékek
alkalmazását.

Belső ívállóság
IAC – Belső ívállóság (Internal Arc Classification)
Az IEC 62271-200 szabvány az 1-52 kV névleges feszültségű, fémtokozott kapcsolóberendezésekkel
kapcsolatos konstrukciós és vizsgálati követelményeket határozza meg, továbbá az IAC osztályozását, ezzel előtérbe helyezve a biztonságot.
Pl.: IAC A FL 25 kA 1s
A 25 kA-es zárlati áramnak 1 s-os időtartományban szemből (F) és oldalról (L) ívállóan ellenáll.
A belső ívállósági teszt egy kötelező teszt, melynek célja, hogy leellenőrizze a berendezés kialakításának hatékonyságát a védendő személyekkel kapcsolatban, mialatt a berendezésben egy íves zárlat
van jelen, ez fogja meghatározni a belső ívállóságát a berendezésnek (IAC).
Felső gázelvezetés esetén, a helyiség adottságainak megfelelően a keletkezett gázok helyiségből való
elvezetését biztosítani kell. A katalógusban lévő referenciák ezt nem tartalmazzák.
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PIX és MCset általános műszaki jellemzők

A

Hozzáférhetőség, megközelíthetőség
Az IEC 62271-200-as szabványnak megfelelően a középfeszültségű berendezéseket megkülönböztetjük, hogy milyen képesítéssel rendelkező személyzet férhet hozzá (biztonság), és mely oldalakról teheti azt meg.
VHW
3UHP

VHW
3UHP

VHW
3UHP

VHW
3UHP

Kezelő személyzet képesítése:
• A-Csak az erre jogosult személy
• B-Korlátlan hozzáférés
• C-Korlátozott a telepítés helyénél
Berendezés hozzáférhetősége:
• F (Mellső)
• L (Szélső)
• R (Hátsó)
A PIX és MCset típusú középfeszültségű berendezések A-FL vagy A-FLR
hozzáférhetőségi besorolással rendelkeznek. A projekt tervezése során
fontos szempont, hogy amennyiben a berendezés egyik oldala nem
érintkezik a fallal, úgy A-FLR biztonsági hozzáférhetőség kialakítása
javasolt.
• A-FL: mellső-szélső hozzáférhetőség
• A-FLR: mellső-szélső-hátsó hozzáférhetőség

Üzembiztonság, üzemfolytonosság
Rekeszeltség és rendelkezésre állási osztály:
• LSC 1-2-es osztályok
• PM (Fém) elválasztási megoldások
• PI (Szigetelőanyag) elválasztási megoldások

Rendelkezésre Állási
Osztály

Feszültségmentesítendő részek

Elválasztási megoldások

LSC1

A többi mezőt is feszültésgmentesíteni kell.

Nincsenek válaszfalak a
rekeszek között.

Minden más mező feszültség alatt maradhat.

Minimum kettő rekesz.
Rekeszek közötti műanyag (PI)
vagy fémes (PM) elválasztásRekeszek közötti (lég)szigetelés.

Minden más mező feszültség alatt maradhat
és a kábeltér is.

Minimum három rekesz.
Rekeszek közötti műanyag (PI)
vagy fémes (PM) elválasztás.
Rekeszenkénti (lég)szigetelés
(rekeszek között így kettő van).

LSC 2A

LSC 2B
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PIX kapcsolóberendezés bemutatása

A

PIX kapcsolóberendezés
A funkcionális egység leírása
Egy funkcionális egység tartalmazza mindazokat a főáramköri és
segédáramköri készülékeket, amelyek együtt egy komplett védelmi
rendszert valósítanak meg.

1
5
6

Reteszfeltétel alapú hozzáférés:
• kikocsizható megszakító/kontaktor térrész
Szerszámot igénylő hozzáférés:
• Kábeltér
• Gyűjtősíntér
• Rögzített készülékek térrész

2

3

Hozzáférés a középfeszültségű részekhez

A védelmi és felügyeleti rendszer felépítése:
• Sepam vagy MiCOM védelmi, felügyeleti és vezérlő egység
• Vamp ívzárlatvédelmi rendszer
• áramérzékelők, melyeknek három típusa létezik:
–– hagyományos áramváltók

4
7

–– gyűrűs áramváltók a kábelaknában elhelyezve.
–– LPCT alacsony energiájú áramváltók
• feszültségváltók
• áramváltó földzárlati áramok érzékelésére (CSH típus)

1 - Gyűjtősínek
2 - Kikocsizható készülék
3 - Áramváltók
4 - Kábelcsatlakozás
5 - Kisfeszültségű fülke
6 - Sepam vagy MiCOM védelmi egység
7 - Feszültségváltók

A PIX elosztóberendezés kialakítása
A PIX elosztóberendezés különféle funkcionális egységekből épül fel,
mely funkcionális egységek egymással mechanikusan és villamosan
csatlakoznak.
A villamos energia áramlásának útját az egyes funkcionális egységek
között, az elosztón belül elhelyezkedő gyűjtősínek biztosítják. A fémtokozat
földelésének folytonossága a funkcionális egységek földelősínjének,
valamint az elosztóberendezés földelési hálózatának csatlakoztatásán
keresztül biztosított.
A szekunder anyagok elhelyezése és a körvezetékek elvezetése a
kisfeszültségű fülkében történik.
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PIX kapcsolóberendezés bemutatása
A kikocsizható rész
Felépítése:
• megszakító vagy kontaktor záró és nyitó működtető mechanizmussal, valamint a szakaszoló vagy
gyűjtősínföldelő funkciójú kocsiszerkezet;
• működtetőkaros kézi hajtás a kocsiszerkezet ki- és beszakaszolásához;
• reteszelések a mozgó rész fix részhez való rögzítéséhez teszt és kiszakaszolt helyzetben.
LSC2B
(Loss of Service Continuity IEC 62271-200): Ez a szabvány írja le, hogy a különböző térrészek
feszültség alatt maradhatnak, miközben egy főáramköri térrész nyitott, hozzáférhető állapotban van.
A cella
A cella LSC2B (Loss of Service Continuity Category) besorolású, mely megfelel az IEC 62271-200
szabvány szerinti előírásainak. Az elosztóberendezés három térrészre van felosztva az LSC2B-PM
szerinti fémes elválasztással:
1. Gyűjtősíntér
2. Készülék térrész (megszakító, kontaktor, szakaszoló, gyűjtősínföldelő)
3. Kábeltér

A PIX kapcsolóberendezés magas védelmet biztosít a kezelőszemély
számára abban az esetben is, ha valamelyik hozzáférhető térrész a
cellán belül nyitva van és a kábeltér és/vagy másik cella a toksorban
feszültség alatt van.
A kisfeszültségű segédkészülékek és a védelmi egység egy negyedik térrészben helyezkednek el,
fémesen elválasztva ezáltal a középfeszültségű részektől.
A PIX teljes kínálatából jelen katalógus három tipizált cellát kínál:
• betáplálási vagy leágazási cella CB
• sínbontó cella BC-CB
• mérő és gyűjtősínföldelő cella BRMT

Rendelési szám magyarázat

PIX
Kapcsolóberendezés
típusa
PIX - PIX légszigetelésű
fémtokozott moduláris
kapcsolóberendezés

CB
Cella típusa
CB - megszakítós cella
BC-CB - sínbontós cella
BRMT - mérőcella

12

06

Névleges
feszültség

Névleges
áramerősség

12 - 12 kV
24 - 24 kV

06 - 630 A
12 - 1250 A

25
Névleges
zárlati
megszakítóképesség

B
Cella alkalmazás
L - legáazási cella
B - betáplálási cella

25 - 25 kA
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PIX kapcsolóberendezés bemutatása

A

PIX megszakítós betáplálási cella 630 A
A PIX CB megszakítós betáplálási cella egy HVX típusú, vákuumszigetelésű megszakítóval rendelkező fémtokozott cella. A berendezés modulárisan egymás mellé helyezhető cellákból épül fel,
tökéletesen megfelel a középfeszültségű villamosenergia ellátásra.
A fémes tokozás légszigetelésű. A működtető elemek a homlokoldalon foglalnak helyet.

Villamos paraméterek

Egyvonalas rajz és homlokkép

H

W
Egyvonalas rajz

D

Elölnézet

Névleges
feszültség
(Un)

Névleges gyűjtősín áramerősség (In)

Megszakító
névleges
áramerőssége
(In)

Zárlati megszakítóképesség (Isc)

Rendelési
szám

12 kV

1250 A

630 A

25 kA

PIXCB120625B

24 kV

1250 A

630 A

25 kA

PIXCB240625B

Alapfelszereltség

Alapfelszereltség
• Kocsizható HVX típusú vákuumszigetelésű megszakító motoros
hajtással
• Áram- és feszültségváltók
• Sepam S40-es típusú védelem
• 1db BE tekercs
• 1db KI tekercs
• Kézi működtetésű szakaszoló és földelő
• Kábeltér alsó lemez 1 erű kábelekhez (maximum 3x1x240mm2)
• Íválló zárt kábeltér
• Felső ívkifúvásos, ívelvezető csatorna vagy deflector
felhasználásával
• Reteszelés a kábeltér és a földelés között
• Kapacitív feszültségjelző
• Cellafűtés (50W 220 V AC)
Alapfelszereltségben SEPAM S40 típusú védelem van, eltérő igény
esetén kérjük keresse fel Schneider Electric kapcsolattartóját.

D

Árat nem befolyásoló paraméterek:

Oldalnézet

Méretek és műszaki adatok

Segédfeszültség-szintek:
24 V DC, 220V DC, 230V AC

Feszültség szint
12 kV

24 kV

Magasság (H)

2330 mm

2530 mm

Szélesség (W)

650 mm

800 mm

Mélység (D)

1405 mm

1605 mm

Tömeg

820 kg

870 kg

Áramváltó* primer áram értékek:
200A, 300A, 600A
Feszültségváltó* értékek:
11/√3 / 100/√3 / 100/(3 vagy √3) kV
22/√3 / 100/√3 / 100/(3 vagy √3) kVV
* A mérőváltók pontossági osztálya (0,5)
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PIX kapcsolóberendezés bemutatása

A

PIX megszakítós betáplálási cella 1250 A
A PIX CB megszakítós betáplálási cella egy HVX típusú, vákuumszigetelésű megszakítóval rendelkező fémtokozott cella. A berendezés modulárisan egymás mellé helyezhető cellákból épül fel,
tökéletesen megfelel a középfeszültségű villamosenergia ellátásra.
A fémes tokozás légszigetelésű. A működtető elemek a homlokoldalon foglalnak helyet.

Villamos paraméterek
Névleges
feszültség
(Un)

Névleges gyűjtősín áramerősség (In)

Megszakító
névleges
áramerőssége
(In)

Zárlati megszakítóképesség (Isc)

Rendelési
szám

12 kV

1250 A

1250 A

25 kA

PIXCB121225B

24 kV

1250 A

1250 A

25 kA

PIXCB241225B

Alapfelszereltség

Alapfelszereltség
• Kocsizható HVX típusú vákuumszigetelésű megszakító motoros
hajtással
• Áram- és feszültségváltók
• Sepam S40-es típusú védelem
• 1db BE tekercs
• 1db KI tekercs
• Kézi működtetésű szakaszoló és földelő
• Kábeltér alsó lemez 1 erű kábelekhez (maximum 3x1x240mm2)
• Íválló zárt kábeltér
• Felső ívkifúvásos, ívelvezető csatorna vagy deflector
felhasználásával
• Reteszelés a kábeltér és a földelés között
• Kapacitív feszültségjelző
• Cellafűtés (50W 220 V AC)

Egyvonalas rajz és homlokkép

H

W

Egyvonalas rajz

D

Elölnézet

Alapfelszereltségben SEPAM S40 típusú védelem van, eltérő igény
esetén kérjük keresse fel Schneider Electric kapcsolattartóját.

Árat nem befolyásoló paraméterek:
Segédfeszültség-szintek:
24 V DC, 220V DC, 230V AC

D
Oldalnézet

Méretek és műszaki adatok
Feszültség szint

Áramváltó* primer áram értékek:
800A, 1000A, 1200A
Feszültségváltó* értékek:
11/√3 / 100/√3 / 100/(3 vagy √3) kV
22/√3 / 100/√3 / 100/(3 vagy √3) kV

12 kV

24 kV

Magasság (H)

2330 mm

2530 mm

Szélesség (W)

650 mm

800 mm

Mélység (D)

1405 mm

1605 mm

Tömeg

820 kg

870 kg

* A mérőváltók pontossági osztálya (0,5)
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Primer kapcsolóberendezések

PIX kapcsolóberendezés bemutatása

A

PIX megszakítós leágazási cella 630 A
A PIX CB megszakítós leágazási cella egy HVX típusú, vákuumszigetelésű megszakítóval rendelkező fémtokozott cella. A berendezés modulárisan egymás mellé helyezhető cellákból épül fel,
tökéletesen megfelel a középfeszültségű villamosenergia ellátásra.
A fémes tokozás légszigetelésű. A működtető elemek a homlokoldalon foglalnak helyet.

Villamos paraméterek

Egyvonalas rajz és homlokkép

H

W

Egyvonalas rajz

D

Elölnézet

Névleges
feszültség
(Un)

Névleges gyűjtősín áramerősség (In)

Megszakító
névleges
áramerőssége
(In)

Zárlati megszakítóképesség (Isc)

Rendelési
szám

12 kV

1250 A

630 A

25 kA

PIXCB120625L

24 kV

1250 A

630 A

25 kA

PIXCB240625L

Alapfelszereltség

Alapfelszereltség
• Kocsizható HVX típusú vákuumszigetelésű megszakító motoros
hajtással
• Áramváltó
• Sepam S20-as típusú védelem
• 1db BE tekercs
• 1db KI tekercs
• Kézi működtetésű szakaszoló és földelő
• Kábeltér alsó lemez 1 erű kábelekhez (maximum 3x1x240mm2)
• Íválló zárt kábeltér
• Felső ívkifúvásos, ívelvezető csatorna vagy deflector
felhasználásával
• Reteszelés a kábeltér és a földelés között
• Kapacitív feszültségjelző
• Cellafűtés (50W 220 V AC)
Alapfelszereltségben SEPAM S20 típusú védelem van, eltérő igény
esetén kérjük keresse fel Schneider Electric kapcsolattartóját.

D

Árat nem befolyásoló paraméterek:

Oldalnézet

Méretek és műszaki adatok

Segédfeszültség-szintek:
24 V DC, 220V DC, 230V AC

Feszültség szint
12 kV

24 kV

Magasság (H)

2330 mm

2530 mm

Szélesség (W)

650 mm

800 mm

Mélység (D)

1405 mm

1605 mm

Tömeg

820 kg

870 kg

A-16

Áramváltó* primer áram értékek:
200A, 300A, 600A
* A mérőváltók pontossági osztálya (0,5)

Primer kapcsolóberendezések

PIX kapcsolóberendezés bemutatása

A

PIX megszakítós leágazási cella 1250 A
A PIX CB megszakítós leágazási cella egy HVX típusú, vákuumszigetelésű megszakítóval rendelkező fémtokozott cella. A berendezés modulárisan egymás mellé helyezhető cellákból épül fel,
tökéletesen megfelel a középfeszültségű villamosenergia ellátásra.
A fémes tokozás légszigetelésű. A működtető elemek a homlokoldalon foglalnak helyet.

Villamos paraméterek
Névleges
feszültség
(Un)

Névleges gyűjtősín áramerősség (In)

Megszakító
névleges
áramerőssége
(In)

Zárlati megszakítóképesség (Isc)

Rendelési
szám

12 kV

1250 A

1250 A

25 kA

PIXCB121225L

24 kV

1250 A

1250 A

25 kA

PIXCB241225L

Alapfelszereltség

Alapfelszereltség
• Kocsizható HVX típusú vákuumszigetelésű megszakító motoros
hajtással
• Áramváltó
• Sepam S20-as típusú védelem
• 1db BE tekercs
• 1db KI tekercs
• Kézi működtetésű szakaszoló és földelő
• Kábeltér alsó lemez 1 erű kábelekhez (maximum 3x1x240mm2)
• Íválló zárt kábeltér
• Felső ívkifúvásos, ívelvezető csatorna vagy deflector
felhasználásával
• Reteszelés a kábeltér és a földelés között
• Kapacitív feszültségjelző
• Cellafűtés (50W 220 V AC)

Egyvonalas rajz és homlokkép

H

W

Egyvonalas rajz

D

Elölnézet

Alapfelszereltségben SEPAM S20 típusú védelem van, eltérő igény
esetén kérjük keresse fel Schneider Electric kapcsolattartóját.

Árat nem befolyásoló paraméterek:
Segédfeszültség-szintek:
24 V DC, 220V DC, 230V AC

D
Oldalnézet

Méretek és műszaki adatok
Feszültség szint

Áramváltó* primer áram értékek:
800A, 1000A, 1200A
* A mérőváltók pontossági osztálya (0,5)

12 kV

24 kV

Magasság (H)

2330 mm

2530 mm

Szélesség (W)

650 mm

800 mm

Mélység (D)

1405 mm

1605 mm

Tömeg

820 kg

870 kg
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Primer kapcsolóberendezések

PIX kapcsolóberendezés bemutatása

A

PIX megszakítós sínbontó cella 1250 A
A PIX BCCB megszakítós sínbontó cella egy HVX típusú, vákuumszigetelésű megszakítóval rendelkező fémtokozott cella. A berendezés modulárisan egymás mellé helyezhető cellákból épül fel,
tökéletesen megfelel a középfeszültségű villamosenergia ellátásra.
A légszigetelésű fémtokozatban a sínezés egyik oldalt a felső részen, másik oldalt az alsó részen megy el. A működtető elemek a
homlokoldalon foglalnak helyet.

Villamos paraméterek

Egyvonalas rajz és homlokkép
BCBB

BCCB

BCCB

BRMT

Egyvonalas rajz
BRMT
BCBB

H

H

+

Névleges
gyűjtősín
áramerősség
(In)

Megszakító
névleges
áramerőssége
(In)

Zárlati
megszakítóképesség
(Isc)

Rendelési szám

12 kV

1250 A

1250 A

25 kA

PIXBCCB121225

24 kV

1250 A

1250 A

25 kA

PIXBCCB241225

Alapfelszereltség

Alapfelszereltség
• Kocsizható HVX típusú vákuumszigetelésű megszakító motoros
hajtással
• Áramváltó
• Sepam B22-es típusú védelem
• 1db BE tekercs
• 1db KI tekercs
• Kézi működtetésű szakaszoló és földelő
• Íválló zárt kábeltér
• Felső ívkifúvásos, ívelvezető csatorna vagy deflector
felhasználásával
• Reteszelés a kábeltér és a földelés között
• Kapacitív feszültségjelző
• Cellafűtés (50W 220 V AC)

+
BCCB
BCCB

Névleges
feszültség
(Un)

Alapfelszereltségben SEPAM B22 típusú védelem van, eltérő igény
esetén kérjük keresse fel Schneider Electric kapcsolattartóját.
W

Elölnézet

Árat nem befolyásoló paraméterek:

W

Oldalnézet

Méretek és műszaki adatok

Segédfeszültség-szintek:
24 V DC, 220V DC, 230V AC

12 kV

24 kV

Áramváltó* primer áram értékek:
600A, 800A, 1000A, 1200A

Magasság (H)

2330 mm

2530 mm

* A mérőváltók pontossági osztálya (0,5)

Szélesség (W)

650 mm

800 mm

Mélység (D)

1405 mm

1605 mm

Tömeg

820 kg

870 kg

Feszültség szint

A-18

Primer kapcsolóberendezések

PIX kapcsolóberendezés bemutatása

A

PIX BRMT mérőcella
A PIX BRMT mérő cella 3 db áram és 3 db feszültségváltóval
rendelkező fémtokozott berendezés. A berendezés modulárisan
egymás mellé helyezhető cellákból épül fel, tökéletesen megfelel a
középfeszültségű villamosenergia ellátásra. A fémes tokozás légszigetelésű. A légszigetelésű fémtokozatban a sínezés egyik oldalt
a felső részen, másik oldalt az alsó részen megy el. A cella alkalmazható sínbontó (BC-CB) után sínemelő cellaként.

Villamos paraméterek
Névleges
feszültség (Un)

Névleges gyűjtősín Zárlati megszakíáramerősség (In)
tóképesség (Isc)

Rendelési szám

12 kV

1250 A

-

PIXBRMT121225

24 kV

1250 A

-

PIXBRMT241225

Alapfelszereltség

Alapfelszereltség
• Áram- és feszültségváltók
• Kocsizható feszültségváltók
• Íválló zárt kábeltér
• Felső ívkifúvásos, ívelvezető csatorna vagy deflector
felhasználásával
• Felszálló sínezés
• Cellafűtés (50W 220 V AC)

Árat nem befolyásoló paraméterek:

Egyvonalas rajz és homlokkép
BRMT
BRMT

BCBB
BCCB

+
Egyvonalas rajz
BRMT
BRMT

BCBB
BCCB

Áramváltó* primer áram értékek:
600A, 800A, 1000A, 1200A
Feszültségváltó* értékek:
11/√3 / 100/√3 / 100/(3 vagy √3) kV
22/√3 / 100/√3 / 100/(3 vagy √3) kV

H

H

+

* A mérőváltók pontossági osztálya (0,2S)
W

Elölnézet

W

Oldalnézet

Méretek és műszaki adatok
Feszültség szint
12 kV

24 kV

Magasság (H)

2330 mm

2530 mm

Szélesség (W)

650 mm

800 mm

Mélység (D)

1405 mm

1605 mm

Tömeg

820 kg

750 kg
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Primer kapcsolóberendezések

MCset kapcsolóberendezés bemutatása

A

MCset kapcsolóberendezés
A funkcionális egység leírása
Egy funkcionális egység tartalmazza mindazokat a főáramköri és
segédáramköri készülékeket, amelyek együtt egy komplett védelmi
rendszert valósítanak meg.

1
5
6

Reteszfeltétel alapú hozzáférés:
• kikocsizható megszakító/kontaktor térrész
Szerszámot igénylő hozzáférés:
• Kábeltér, síntér AD/RHC/CL/GL/DI egységeknél
• Síntér RHB egységnél
• Alsó síntér CL/GL esetén

2

3

Hozzáférés a középfeszültségű részekhez

A védelmi és felügyeleti rendszer felépítése:
• Sepam vagy MiCOM védelmi, felügyeleti és vezérlő egység
• Vamp ívzárlatvédelmi rendszer
• áramérzékelők, melyeknek négy típusa létezik:
–– hagyományos áramváltók

4

–– LPCT alacsony energiájú áramváltók

7

1 - Gyűjtősínek
2 - Kikocsizható készülék

–– gyűrűs áramváltók
–– nem mágneses, Rogowski tekercs elvén működő áramváltók (CSP
típus)
• feszültségváltók
• áramváltó földzárlati áramok érzékelésére (CSH típus).

3 - Áramváltók
4 - Kábelcsatlakozás

Az MCset elosztóberendezés kialakítása

5 - Kisfeszültségű fülke
6 - Sepam vagy MiCOM

Az MCset elosztóberendezés különféle funkcionális egységekből épül fel, mely funkcionális
egységek egymással mechanikusan és villamosan csatlakoznak.

7 - védelmi egység
Feszültségváltók

A villamos energia áramlásának útját az egyes funkcionális egységek között, az elosztón belül
elhelyezkedő gyűjtősínek biztosítják.
A fémtokozat földelésének folytonossága a funkcionális egységek földelősínjének, valamint az
elosztóberendezés földelési hálózatának csatlakoztatásán keresztül biztosított.
A szekunder anyagok elhelyezése és a körvezetékek elvezetése a kisfeszültségű fülkében történik.

A-20

Primer kapcsolóberendezések

MCset kapcsolóberendezés bemutatása
A kikocsizható rész
Felépítése:
• megszakító vagy kontaktor záró és nyitó működtető mechanizmussal, valamint a szakaszoló vagy
gyűjtősínföldelő funkciójú kocsiszerkezet;
• működtetőkaros kézi hajtás a kocsiszerkezet ki- és beszakaszolásához;
• reteszelések a mozgó rész fix részhez való rögzítéséhez teszt és kiszakaszolt helyzetben.
LSC2B
(Loss of Service Continuity IEC 62271-200): Ez a szabvány írja le, hogy a különböző térrészek
feszültség alatt maradhatnak, miközben egy főáramköri térrész nyitott, hozzáférhető állapotban van.
A cella
A cella LSC2B (Loss of Service Continuity Category) besorolású, mely megfelel az IEC 62271-200
szabvány szerinti előírásainak. Az elosztóberendezés három térrészre van felosztva az LSC2B-PM
szerinti fémes elválasztással:
1. Gyűjtősíntér
2. Készülék térrész (megszakító, kontaktor, szakaszoló, gyűjtősínföldelő)
3. Kábeltér

Az MCset kapcsolóberendezés magas védelmet biztosít a kezelőszemély
számára abban az esetben is, ha valamelyik hozzáférhető térrész a
cellán belül nyitva van és a kábeltér és/vagy másik cella a toksorban
feszültség alatt van.
A kisfeszültségű segédkészülékek és a védelmi egység egy negyedik térrészben helyezkednek el,
fémesen elválasztva ezáltal a középfeszültségű részektől.
Az MCset teljes kínálatából jelen katalógus három tipizált cellát kínál:
• betáplálási vagy leágazási cella AD
• sínbontó cella CL
• mérőcella GL
Az AD és CL típusú cellák kikocsizható kapcsolókészülékkel vannak felszerelve.

Rendelési szám magyarázat

MCSET
Kapcsolóberendezés
típusa
MCSET - Mcset
légszigetelésű
fémtokozott moduláris
kapcsolóberendezés

AD
Cella típusa
AD - megszakító cella
CL - sínbontó cella
GL - mérőcella

12

06

Névleges
feszültség

Névleges
áramerősség

12 - 12 kV
24 - 24 kV

06 - 630 A
12 - 1250 A

25
Névleges
zárlati
megszakítóképesség

L
Cella alkalmazás
L - legáazási cella
B - betáplálási cella

25 - 25 kA

A-21

A

Primer kapcsolóberendezések

MCset kapcsolóberendezés bemutatása

A

MCset megszakítós betáplálási cella 630 A
Az MCset AD megszakítós betáplálási cella egy LF/SF típusú, SF6
gázszigetelésű megszakítóval rendelkező fémtokozott cella. A berendezés modulárisan egymás mellé helyezhető cellákból épül fel,
tökéletesen megfelel a középfeszültségű villamosenergia ellátásra.
A fémes tokozás légszigetelésű. A működtető elemek a homlokoldalon foglalnak helyet.

Villamos paraméterek

Egyvonalas rajz és homlokkép

Védelmi
relé

H

W
Elölnézet

Egyvonalas rajz

Névleges
feszültség
(Un)

Névleges
gyűjtősín
áramerősség
(In)

Megszakító
névleges
áramerőssége (In)

Zárlati
megszakítóképesség
(Isc)

Rendelési szám

12 kV

1250 A

630 A

25 kA

MCSETAD120625B

24 kV

1250 A

630 A

25 kA

MCSETAD240625B

Alapfelszereltség

Alapfelszereltség
• Kocsizható LF/SF típusú SF6 gázszigetelésű megszakító
motoros hajtással
• Áram- és feszültségváltók
• Sepam S40-es típusú védelem
• 1db BE tekercs
• 1db KI tekercs
• Kézi működtetésű szakaszoló és földelő
• Kábeltér alsó lemez 1 erű kábelekhez (maximum 3x1x240mm2)
• Íválló zárt kábeltér
• Felső ívkifúvásos, ívelvezető csatorna vagy deflector
felhasználásával
• Reteszelés a kábeltér és a földelés között
• Kapacitív feszültségjelző
• Cellafűtés (50W 220 V AC)
Alapfelszereltségben SEPAM S40 típusú védelem van, eltérő igény
esetén kérjük keresse fel Schneider Electric kapcsolattartóját.

Árat nem befolyásoló paraméterek:

D

Oldalnézet

Méretek és műszaki adatok
Feszültség szint
12 kV

24 kV

Magasság (H)

2730 mm

2325 mm

Szélesség (W)

570 mm

900 mm

Mélység (D)

1735 mm

1750 mm

Tömeg

850 kg

1100 kg
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Segédfeszültség-szintek:
24 V DC, 220V DC, 230V AC
Áramváltó* primer áram értékek:
200A, 300A, 600A
Feszültségváltó* értékek:
11/√3 / 100/√3 / 100/(3 vagy √3) kV
22/√3 / 100/√3 / 100/(3 vagy √3) kV
* A mérőváltók pontossági osztálya (0,5)

Primer kapcsolóberendezések

MCset kapcsolóberendezés bemutatása

A

MCset megszakítós betáplálási cella 1250 A
Az MCset AD megszakítós betáplálási cella egy LF/SF típusú, SF6
gázszigetelésű megszakítóval rendelkező fémtokozott cella. A berendezés modulárisan egymás mellé helyezhető cellákból épül fel,
tökéletesen megfelel a középfeszültségű villamosenergia ellátásra.
A fémes tokozás légszigetelésű. A működtető elemek a homlokoldalon foglalnak helyet.

Villamos paraméterek
Névleges
feszültség
(Un)

Névleges
gyűjtősín
áramerősség
(In)

Megszakító
névleges
áramerőssége (In)

Zárlati
megszakítóképesség
(Isc)

Rendelési szám

12 kV

1250 A

1250 A

25 kA

MCSETAD121225B

24 kV

1250 A

1250 A

25 kA

MCSETAD241225B

Alapfelszereltség

Alapfelszereltség
• Kocsizható LF/SF típusú SF6 gázszigetelésű megszakító
motoros hajtással
• Áram- és feszültségváltók
• Sepam S40 típusú védelem
• 1db BE tekercs
• 1db KI tekercs
• Kézi működtetésű szakaszoló és földelő
• Kábeltér alsó lemez 1 erű kábelekhez (maximum 3x1x240mm2)
• Íválló zárt kábeltér
• Felső ívkifúvásos, ívelvezető csatorna vagy deflector
felhasználásával
• Reteszelés a kábeltér és a földelés között
• Kapacitív feszültségjelző
• Cellafűtés (50W 220 V AC)

Egyvonalas rajz és homlokkép

Védelmi
relé

H

W
Elölnézet

Egyvonalas rajz

Alapfelszereltségben SEPAM S40 típusú védelem van, eltérő igény
esetén kérjük keresse fel Schneider Electric kapcsolattartóját.

Árat nem befolyásoló paraméterek:

D

Oldalnézet

Segédfeszültség-szintek:
24 V DC, 220V DC, 230V AC

Méretek és műszaki adatok

Áramváltó* primer áram értékek:
800A, 1000A, 1200A
Feszültségváltó* értékek:
11/√3 / 100/√3 / 100/(3 vagy √3) kV
22/√3 / 100/√3 / 100/(3 vagy √3) kV
* A mérőváltók pontossági osztálya (0,5)

Feszültség szint
12 kV

24 kV

Magasság (H)

2730 mm

2325 mm

Szélesség (W)

570 mm

900 mm

Mélység (D)

1735 mm

1750 mm

Tömeg

850 kg

1100 kg
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Primer kapcsolóberendezések

MCset kapcsolóberendezés bemutatása

A

MCset megszakítós leágazási cella 630 A
Az MCset AD megszakítós leágazási cella egy LF/SF típusú, SF6
gázszigetelésű megszakítóval rendelkező fémtokozott cella. A berendezés modulárisan egymás mellé helyezhető cellákból épül fel,
tökéletesen megfelel a középfeszültségű villamosenergia ellátásra.
A fémes tokozás légszigetelésű. A működtető elemek a homlokoldalon foglalnak helyet.

Villamos paraméterek

Egyvonalas rajz és homlokkép

Védelmi
relé

H

W

Egyvonalas rajz

Elölnézet

Névleges
feszültség
(Un)

Névleges
gyűjtősín
áramerősség
(In)

Megszakító
névleges
áramerőssége (In)

Zárlati
megszakítóképesség
(Isc)

Rendelési szám

12 kV

1250 A

630 A

25 kA

MCSETAD120625L

24 kV

1250 A

630 A

25 kA

MCSETAD240625L

Alapfelszereltség

Alapfelszereltség
• Kocsizható LF/SF típusú SF6 gázszigetelésű megszakító
motoros hajtással
• Áramváltó
• Sepam S20-as típusú védelem
• 1db BE tekercs
• 1db KI tekercs
• Kézi működtetésű szakaszoló és földelő
• Kábeltér alsó lemez 1 erű kábelekhez (maximum 3x1x240mm2)
• Íválló zárt kábeltér
• Felső ívkifúvásos, ívelvezető csatorna vagy deflector
felhasználásával
• Reteszelés a kábeltér és a földelés között
• Kapacitív feszültségjelző
• Cellafűtés (150W 220 V AC)
Alapfelszereltségben SEPAM S20 típusú védelem van, eltérő igény
esetén kérjük keresse fel Schneider Electric kapcsolattartóját.

Árat nem befolyásoló paraméterek:

D

Oldalnézet

Méretek és műszaki adatok

Segédfeszültség-szintek:
24 V DC, 220V DC, 230V AC

12 kV

24 kV

Áramváltó* primer áram értékek:
200A, 300A, 600A

Magasság (H)

2730 mm

2325 mm

* A mérőváltók pontossági osztálya (0,5)

Szélesség (W)

570 mm

900 mm

Mélység (D)

1735 mm

1750 mm

Tömeg

850 kg

1100 kg

Feszültség szint

A-24

Primer kapcsolóberendezések

MCset kapcsolóberendezés bemutatása

A

MCset megszakítós leágazási cella 1250 A
Az MCset AD megszakítós leágazási cella egy LF/SF típusú, SF6
gázszigetelésű megszakítóval rendelkező fémtokozott cella. A berendezés modulárisan egymás mellé helyezhető cellákból épül fel,
tökéletesen megfelel a középfeszültségű villamosenergia ellátásra.
A fémes tokozás légszigetelésű. A működtető elemek a homlokoldalon foglalnak helyet.

Villamos paraméterek
Névleges
feszültség
(Un)

Névleges
gyűjtősín
áramerősség
(In)

Megszakító
névleges
áramerőssége (In)

Zárlati
megszakítóképesség
(Isc)

Rendelési szám

12 kV

1250 A

1250 A

25 kA

MCSETAD121225L

24 kV

1250 A

1250 A

25 kA

MCSETAD241225L

Alapfelszereltség

Alapfelszereltség
• Kocsizható LF/SF típusú SF6 gázszigetelésű megszakító
motoros hajtással
• Áramváltó
• Sepam S20-as típusú védelem
• 1db BE tekercs
• 1db KI tekercs
• Kézi működtetésű szakaszoló és földelő
• Kábeltér alsó lemez 1 erű kábelekhez (maximum 3x1x240mm2)
• Íválló zárt kábeltér
• Felső ívkifúvásos, ívelvezető csatorna vagy deflector
felhasználásával
• Reteszelés a kábeltér és a földelés között
• Kapacitív feszültségjelző
• Cellafűtés (50W 220 V AC)

Egyvonalas rajz és homlokkép

Védelmi
relé

H

W
Elölnézet

Egyvonalas rajz

Alapfelszereltségben SEPAM S20 típusú védelem van, eltérő igény
esetén kérjük keresse fel Schneider Electric kapcsolattartóját.

Árat nem befolyásoló paraméterek:
Segédfeszültség-szintek:
24 V DC, 220V DC, 230V AC

D
Oldalnézet

Méretek és műszaki adatok

Áramváltó* primer áram értékek:
800A, 1000A, 1200A
* A mérőváltók pontossági osztálya (0,5)

Feszültség szint
12 kV

24 kV

Magasság (H)

2730 mm

2325 mm

Szélesség (W)

570 mm

900 mm

Mélység (D)

1735 mm

1750 mm

Tömeg

850 kg

1100 kg

A-25

Primer kapcsolóberendezések

MCset kapcsolóberendezés bemutatása

A

MCset megszakítós sínbontó cella 1250 A
Az MCset CL megszakítós sínbontó cella egy LF/SF típusú, SF6
gázszigetelésű megszakítóval rendelkező fémtokozott cella. A berendezés modulárisan egymás mellé helyezhető cellákból épül fel,
tökéletesen megfelel a középfeszültségű villamosenergia ellátásra.
A fémes tokozás légszigetelésű. A működtető elemek a homlokoldalon foglalnak helyet.

Villamos paraméterek

Egyvonalas rajz és homlokkép
GL

CL

GL

CL

GL

CL

CL

+

GL

H

+

Védelmi relé

W

Egyvonalas rajz

W

Elölnézet

Névleges
feszültség
(Un)

Névleges
gyűjtősín
áramerősség
(In)

Megszakító
névleges
áramerőssége
(In)

Zárlati
megszakítóképesség
(Isc)

Rendelési szám

12 kV

1250 A

1250 A

25 kA

MCSETCL121225

24 kV

1250 A

1250 A

25 kA

MCSETCL241225

Alapfelszereltséggel

Alapfelszereltség
• Kocsizható LF/SF típusú SF6 gázszigetelésű megszakító
motoros hajtással
• Áramváltó
• Sepam B22-es típusú védelem
• 1db BE tekercs
• 1db KI tekercs
• Kézi működtetésű szakaszoló és földelő
• Íválló zárt kábeltér
• Felső ívkifúvásos, ívelvezető csatorna vagy deflector
felhasználásával
• Reteszelés a kábeltér és a földelés között
• Kapacitív feszültségjelző
• Cellafűtés (50W 220 V AC)
Alapfelszereltségben SEPAM B22 típusú védelem van, eltérő igény
esetén kérjük keresse fel Schneider Electric kapcsolattartóját.

Árat nem befolyásoló paraméterek:

Méretek és műszaki adatok
Feszültség szint
12 kV

24 kV

Magasság (H)

2730 mm

2325 mm

Szélesség (W)

570 mm

900 mm

Mélység (D)

1735 mm

1750 mm

Tömeg

1300 kg
(CL+GL)

1600 kg
(CL+GL)

A-26

Segédfeszültség-szintek:
24 V DC, 220V DC, 230V AC
Áramváltó* primer áram értékek:
800A, 1000A, 1200A
* A mérőváltók pontossági osztálya (0,5)

Primer kapcsolóberendezések

MCset kapcsolóberendezés bemutatása

A

MCset mérőcella
Az MCset GL mérő cella 3 db áram és 3 db feszültségváltóval
rendelkező fémtokozott cella. A berendezés modulárisan egymás
mellé helyezhető cellákból épül fel, tökéletesen megfelel a középfeszültségű villamosenergia ellátásra. A cella alkalmazható sínbontó
(CL) után sínemelő cellaként.

Villamos paraméterek
Névleges
feszültség (Un)

Névleges gyűjtősín Zárlati megszaáramerősség (In)
kítóképesség
(Isc)

Rendelési szám

12 kV

1250 A

-

MCSETGL121225

24 kV

1250 A

-

MCSETGL241225

Alapfelszereltséggel

Alapfelszereltség
• Áram- és feszültségváltók
• Feszültségváltók
• Íválló zárt kábeltér
• Felső ívkifúvásos, ívelvezető csatorna vagy deflector
felhasználásával
• Felszálló sínezés
• Cellafűtés (150W 220 V AC)

Árat nem befolyásoló paraméterek:

Egyvonalas rajz és homlokkép
GL

GL

GL

CL

GL

CL

CL

+

GL

H

+

W

Egyvonalas rajz

W

Elölnézet

Áramváltók* primer áramértékek:
600A, 800A, 1000A, 1200A
Feszültségváltó* értékek:
11/√3 / 100/√3 / 100/(3 vagy √3) kV
22/√3 / 100/√3 / 100/(3 vagy √3) kV
* A mérőváltók pontossági osztálya (0,2S)

Méretek és műszaki adatok
Feszültség szint
12 kV

24 kV

Magasság (H)

2730 mm

2325 mm

Szélesség (W)

570 mm

900 mm

Mélység (D)

1735 mm

1750 mm

Tömeg

1300 kg
(CL+GL)

1600 kg
(CL+GL)
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Szekunder berendezések
L1

L2

L3

L1

L2

L3
L1

Cable

www.schneider-electric.hu

Cable

L2

L3

Trafo

Szekunder berendezések
Kiválasztási segédlet........................................................ B-30
Általános műszaki jellemzők........................................... B-32
RM6 kapcsolóberendezés bemutatása......................... B-36

B

Rendelési szám magyarázat

RM6 kapcsolóberendezés kínálat.................................. B-40
RM6 I, Q, D, IC cella
RM6 II, DI cellakombináció
RM6 III, IDI, DDI, DDD, IQI cellakombináció
RM6 IIDI, DIDI, QIQI cellakombináció
RM6 MTB, MTC mérőmező

FBX kapcsolóberendezés bemutatása.......................... B-56
Rendelési szám magyarázat

FBX kapcsolóberendezés kínálat................................... B-60
FBX C szakaszolókapcsolós cella
FBX T1 biztosítós szakaszolókapcsoló cella
FBX T2 megszakítós cella
FBX T2V megszakítós cella választható védelemmel
FBX IC szakaszolókapcsolós sínbontó cella
FBX M4 mérőmező

SM6 kapcsolóberendezés bemutatása......................... B-66
Rendelési szám magyarázat

SM6 kapcsolóberendezés kínálat.................................. B-72
SM6 IM, QM (biztosítós) szakaszolókapcsoló cella
SM6 DM1-S, DM1-A, DM1-AVT megszakító cella
SM6 IMB, DM1-D sínbontó cella
SM6 GBM sínemelő cella
SM6 GBCA, GBCB mérőmező

Premset kapcsolóberendezés bemutatása.................. B-82
Rendelési szám magyarázat

Premset kapcsolóberendezés kínálat........................... B-88
I06T szakaszolókapcsolós cella
D02N, D06N, D06NVT, D12H, D12HVT megszakítós cella
I06C, D06C, D12C sínbontó cella
G06, G12 sínemelő cella
M06A, M12A mérőmező
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Szekunder kapcsolóberendezések

Kiválasztási segédlet
Szekunder középfeszültségű berendezés
Alkalmazási terület

B

Körhálózat

Egyszerű ipari alkalmazás

Alkalmazás
feszültség szintje (U)

Fokozott igénybevételű ipari
alkalmazás

Egyedi alkalmazási
terület

12 - 24 kV

12 kV

Névleges
áramerősség (In)

630 A

Névleges zárlati
áramerősség (Isc)

16 kA

20 kA 12 kV-on;16 kA 24 kV-on

21 kA

Nincs lehetőség

Elérhető

Elérhető

Szekunder fülke
Beépíthető
feszültségváltó
kifejezetten védelmi
funkcióhoz
Kapcsolóberendezés
szigetelési közeg
Megszakító
szigetelési közeg
Általános ipari
alkalmazás (5
mezős)**

630 - 1250 A

1250 A

Külön dedikált mérőcellába telepíthető*

Elérhető megszakítós cellába

SF6 gázszigetelésű

Légszigetelésű

630-1250 A

+

Elérhető
megszakítós
cellába
Árnyékolt szilárd

SF6 gázszigetelésű

Vákuum

SF6 gázszigetelésű

Vákuum

3550 mm

2840 mm

3375 mm

2250 mm (33%al kisebb mint az
SM6)

Kivitel

Beltéri (IP30) és
kültéri (IP54)

Beltéri (IP30)

L1

L2

L3

L1

L2

L3
L1

Cable

Cable

L2

L3

Trafo

RM6 kínálat

FBX kínálat

SM6 kínálat

Premset kínálat

B-40. oldal

B-60. oldal

B-72. oldal

B-88. oldal

*A dedikált mérőcellával lehetőség van gyűjtősín feszültségmérésre a leágazások feszültség / áram alapú védelmi funkcióihoz, amennyiben
nem szükséges leágazásonként mérni a feszültség változásokat

B-30

Szekunder kapcsolóberendezések

Kiválasztási segédlet
**Általános ipari alkalmazás példa:
Megszakítós
betáp mező

Mérőmező

Megszakítós leágazás
mező x2

Szakaszolókapcsolós,
alállomás átadás

B

Premset

FBX
2250 mm

SM6
+590 mm

RM6
+535 mm +173 mm

Alkalmazáshoz igazított méret táblázat
Premset kapcsolóberendezés

D06N cella
375 mm

M06A cella
750 mm

D06N cella
375 mm

D06N cella
375 mm

I06T cella
375 mm

2250 mm

FBX kapcsolóberendezés

T2 cella
490 mm

M4 cella
1010 mm

T2 cella
490 mm

T2 cella
490 mm

C cella
360 mm

2840 mm

SM6 kapcsolóberendezés

DM1-A cella
750 mm

GBC-b cella
750 mm

DM1-A cella
750 mm

DM1-A cella
750 mm

IM cella
375 mm

3375 mm

RM6 kapcsolóberendezés

D cella
572 mm

MT cella
1100 mm

D cella
572 mm

D cella
572 mm

I cella
572 mm

+ 160 mm

3548 mm

A Premset egy egyedi alkalmazási területre kifejlesztett
középfeszültségű kapcsolóberendezés.
A Premset egyedülálló módon keskeny (megszakító cella 375 mm széles), így tökéletes választás mind
felújítás mind pedig új beruházás esetén, ha szűkösek a területi adottságok.
Az árnyékolt szilárd szigetelésű technológiának köszönhetően különleges vízálló képességgel rendelkezik és
részben ennek köszönhetően kültérre telepíthető.
Youtube-on keressen rá a
következő kifejezésre:
A piac legbiztonságosabb és legkisebb középfeszültségű
kapcsolóberendezése!

Premset Values:
Safety with 2SIS

48 órás biztonságos üzem, vízzel elárasztott berendezés
esetén is!

Premset Under Water Flooding Test

Legalább 30%-al kevesebb helyigény mindössze 10% felárért
az SM6-hoz képest.
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Szekunder kapcsolóberendezések

Általános műszaki jellemzők

Szigetelő közeg
Légszigetelésű kapcsolóberendezések előnyei:

B

•
•
•
•
•

Konvencionális, egyszerű kialakítású berendezés
Könnyen kezelhető és átlátható működésű
Kikocsizható megszakító, akár 100 névleges zárlat megszakításra is képes az élettartama során
Könnyű karbantarthatóság
A megszakítási folyamat csak a vákuumkamrára korlátozódik

Gázszigetelésű kapcsolóberendezések előnyei:
•
•
•
•
•

Kis méret, csökkentett építési költség és tömeg
Alacsony karbantartási igény, magas villamos élettartam
Megbízható, biztonságos
Alkalmazható szennyezett környezetben
Teljesen SF6 gázzal szigetelt berendezés, teljes élettartamára zárt
rendszer követelményeinek megfelel
• Könnyen bővíthető, helyszíni gázkezelés nélkül

Árnyékolt szilárd szigetelési rendszer

A teljes főáramkört epoxigyantás avagy EPDM szilárd szigeteléssel látták el, így egyik feszültség alatt lévő
rész sem érintkezik szabad levegővel:
• Érzéketlen a szélsőséges körülményekre (páratartalom, por, szennyezettség stb.)
• Drasztikus mértékben lecsökkenti a fázisok közötti villamos hibák kockázatát.

Árnyékolt szilárd
szigetelési rendszer

A szilárd szigetelés árnyékolt, azaz a teljes felületét földpotenciállal látták el (nem érintkezik elektromos
mező a szabad levegővel):
• A rendszer az IEC 62271-201 szabvány PA osztálya szerint „véletlen érinthető” besorolású
• Minden árnyékolt szilárd szigeteléssel ellátott funkció hosszabb elvárt élettartammal rendelkezik.

Megszakító típusa
Vákuum - FBX és Premset kapcsolóberendezés
A vákuum átütési szilárdsága lehetőve teszi az érintkezők közötti távolság csökkentését.Villamos élettartamilag több kapcsolásra képes (névleges rövidzárlati áram megszakításakor). A megszakító közeg nyomásának ellenőrzése a vákuum megszakítók esetében nem szükséges.

SF6 - RM6 és SM6 kapcsolóberendezés
Az SF6 technológia egyik nagy előnye a kapcsolási túlfeszültségek elmaradása, mely szükségtelenné teszi a kapcsoláskor keletkező lökőhullámok fékezésére szolgáló készülékek alkalmazását.
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Szekunder kapcsolóberendezések

Általános műszaki jellemzők

Belső ívállóság
IAC – Belső ívállóság (Internal Arc Classification)
Az IEC 62271-200 szabvány az 1-52 kV névleges feszültségű, fémtokozott kapcsolóberendezésekkel kapcsolatos konstrukciós és vizsgálati követelményeket határozza meg, továbbá az IAC osztályozását, ezzel előtérbe helyezve a biztonságot.
Pl.: IAC A FL 25 kA 1s
A 25 kA-es zárlati áramnak 1 s-os időtartományban szemből (F) és oldalról (L) ívállóan ellenáll.
A belső ívállósági teszt egy kötelező teszt, melynek célja, hogy leellenőrizze a berendezés kialakításának hatékonyságát a védendő személyekkel kapcsolatban, mialatt a berendezésben egy íves
zárlat van jelen, ez fogja meghatározni a belső ívállóságát a berendezésnek (IAC).

Hozzáférhetőség,
megközelíthetőség
VHW
3UHP

VHW
3UHP

VHW
3UHP

VHW
3UHP

Az IEC 62271-200-as szabványnak megfelelően a középfeszültségű berendezéseket megkülönböztetjük, hogy milyen képesítéssel rendelkező személyzet férhet hozzá (biztonság), és mely oldalakról teheti azt meg.
Kezelő személyzet képesítése:
• A-Csak az erre jogosult személy
• B-Korlátlan hozzáférés
• C-Korlátolt a telepítés
helyénél
Berendezés hozzáférhetősége:
• F (Mellső)
• L (Szélső)
• R (Hátsó)
A szekunder középfeszültségű berendezések A-FL vagy A-FLR
hozzáférhetőségi besorolással rendelkeznek. A projekt tervezése során
fontos szempont, amennyiben a berendezés egyik oldala nem érintkezik a
fallal, úgy A-FLR biztonsági hozzáférhetőség kialakítása javasolt.
• A-FL: mellső-szélső hozzáférhetőség
• A-FLR: mellső-szélső-hátsó hozzáférhetőség
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Szekunder kapcsolóberendezések

Általános műszaki jellemzők

Üzembiztonság, üzemfolytonosság
Rekeszeltség, Rendelkezésre Állási Osztály (Loss of Service Continuity):
• LSC 1-2-es osztályok
• PM (Fém) elválasztási megoldások
• PI (Szigetelőanyag) elválasztási megoldások

B

Rendelkezésre Állási Feszültségmentesítendő részek
Osztály

Elválasztási megoldások

LSC1

A többi mezőt is feszültésgmentesíteni kell.

Nincsenek válaszfalak a rekeszek
között.

LSC 2A

Minden más mező feszültség alatt maradhat.

Minimum kettő rekesz.
Rekeszek közötti műanyag (PI) vagy
fémes (PM) elválasztás

LSC 2B

Minden más mező feszültség alatt maradhat
és a kábeltér is.

Minimum három rekesz.
Rekeszek közötti műanyag (PI) vagy
fémes (PM) elválasztás

A Schneider Electric szekunder kapcsolóberendezései mind LSC2A rekeszeltséggel rendelkeznek,
míg a primer kapcsolóberendezései LCS2B rekeszeltséggel.
SM6 - LSC2A PI
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Szekunder kapcsolóberendezések

RM6 kapcsolóberendezés bemutatása
RM6 kapcsolóberendezés előnyei
Kezelő személyzet biztonsága
• Belső ívállóság az IEC 62271-200-as szabványnak megfelelően
• Látható földelési csatlakozások
• Háromállású kapcsolókészülék egyértelmű mechanikus állásjelzéssel

B

Tartós kialakítás és magas minőség
• Teljesen zárt rozsdamentes acéltartály
• Leválasztható, légmentesen zárt fémes biztosító kamrák
• ISO 9001 minősítés a tervezésre és ISO 9002 minősítés a gyártásra
• Több mint 1 800 000 telepített berendezés világszerte

RM6 kapcsolóberendezés

Környezetvédelem
• Az élettartam végén a szigetelőközeg újrahasznosítható
• ISO 14001 minősítésű gyár
Könnyű telepítés
• Kábelcsatlakozás szemből, egységes magasságban
• Könnyen rögzíthető a szerkezet a födémhez 4 csavar segítségével
Gazdaságos
• Közösített, SF6 gázzal szigetelt fém tokozat, 1-5 funkció esetén
• 30 éves várható élettartam
• Karbantartás mentes gáztok az IEC 62271-1 szabványnak megfelelően

Megszakító kínálat
Az RM6 kínálatában megtalálható a 200 és 630 A-es megszakító, a transzformátorok és vonali leágazások (betáplálás és leágazás) védelmére.
Autonóm védelmi relével vannak ellátva (VIP4xx kínálat), melyek az áramváltókról táplálják önmagukat.
A VIP autonóm védelmi reléhez MiTOP kioldó tekercs
használata szükséges

Az RM6-ba épített megszakítók előnyei
• A nagy névleges áramerősségnek köszönhetően a megszakító kapcsolásra is alkalmas
• A szigetelése ellenállóvá teszi a környezeti hatásokkal szemben
• Egyszerűsített kapcsolási művelet és távműködtetés
• Csökkentett hőveszteségek az RI2 olvadóbiztosítós szakaszolókapcsolóhoz képest
• Csökkentett karbantartási költségek, mivel nincs szükség olvadóbiztosító betét cserére

Látható földelési csatlakozások
A kezelő személyzet könnyedén meg tudja állapítani, hogy a földelő kapcsoló zárt állapotban van-e, az átlátszó takarásnak köszönhetően az RM6
kapcsolóberendezés tetején.
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Megbízható működés
A villamos és mechanikus működési mechanizmusok egyaránt a homloklap mögött találhatóak, mely homloklapon lévő aktív diagramok segítségével egyértelműen megállapítható a berendezés állapota (nyitott, zárt,
földelt).
• zárás: a mozgó érintkezőegység egy gyorsműködésű működtető mechanizmus segítségével mozgatható. E műveletek végrehajtásán kívül
nincs villamosenergia a rendszerben. A megszakító és a biztosítékkal
kombinált kapcsoló nyitásához szükséges villamosenergia az érintkezők zárásával azonos művelet során töltődik be.
• nyitás: a kapcsoló ugyanazon gyorsműködésű mechanizmus ellenkező irányba való mozgatásával nyitható. A megszakító és a biztosítékkal
kombinált kapcsoló nyitása az alábbiakkal aktiválható: --gombnyomás
--zárlat.
• földelés: a földelőérintkezőket egy speciális működtető tengely zárja és
nyitja. A tengelyhez hozzáférést biztosító lyukat fedőlap takarja, amely
csak nyitott kapcsoló vagy megszakító mellett nyitható, zárt állapotú
kapcsoló vagy megszakító esetén reteszelt állapotban marad.
• kapcsolóberendezés állapotkijelzők: közvetlenül a mozgó érintkezőegység működtető tengelyein találhatóak. A kapcsolóberendezés helyzetét
jelzik (a 62271-102 IEC szabvány A. melléklete).
• kezelőkar: antireflexiós berendezéssel rendelkezik, amely megakadályozza, hogy a szakaszolókapcsoló vagy a földeléskapcsoló a zárás
után azonnal visszanyíljon.
• reteszelő berendezések: 1-3 reteszelővel le lehet zárni: --a kapcsolóhoz
vagy a megszakító működtető tengelyéhez való hozzáférést --a földelőkapcsoló működtető tengelyéhez való hozzáférést.

Biztonságos kapcsolóberendezés
A szakaszolókapcsoló (I) és a megszakító (D) működési elve azonos:
• A mozgóérintkezőknek három állapota van (zárt, nyitott és földelt),
melyek a képen látható módon függőleges irányba változnak. Ennek a
tervezésnek köszönhető, hogy lehetetlen egyszerre zárni az áramkört
és földelni a berendezést
• A földelőkapcsoló a szabványnak megfelelően zárlatálló
• Az RM6 működése kombinálja a szigetelési és megszakítási funkciókat
• A kábelmező hozzáférhetősége reteszelhető, a földelő kapcsoló vagy a
megszakító/szakaszolókapcsoló bekapcsolásával
Míg a megszakítók esetén a zárlati ívoltást az ívrotációs technológia és az
SF6-os gáz ívoltó képessége biztosítja, addig a szakaszolókapcsoló esetén ezt kizárólag az SF6 ívoltó képessége biztosítja illetve a tervezés során
tudatosan meghagyott biztonsági tartalék.
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Tartós kialakítás
A teljesen elszigetelt kialakítás előnyei:
• Rozsdamentes acél gázzáró (IP67) SF6 kamrában van mind a kapcsolókészülék mozgó alkatrészei, mind a sínezés elhelyezve
• A három külön-külön zárt olvadóbiztosító tartó fém kamra kiszakaszolható
• Fémes felületkezelésnek köszönhetően az olvadóbiztosítókat távol tartja
a portól és nedvességtől, miközben biztosítja a földelés folytonosságát

B

A felsorolt kialakításoknak köszönhetően az RM6 kifejezetten magas környezeti hatásokkal elleni tartósságot biztosít, legyen szó porról, magas
páratartalomról, illetve átmeneti elázásról.
Megfelel az IEC 60529 szerinti IP67-es védettségi elvárásoknak, ami 30
perc eláztatást (merítés) is magában foglal.

Helyszíni bővíthetőség
A duplán bővíthető RM6 berendezéseket könnyen lehet a telepítés helyszínén a későbbiek során is bővíteni akár egy akár több modullal a csatlakoztatható gyűjtősín kialakításának köszönhetően.
• Az SF6-os gáztartály megbontása nélkül
• Nincs szükség speciális eszközre
• Nem szükséges a telepítés helyét speciálisan előkészíteni
• A gyűjtősín névleges áramerőssége (630 A) az egyetlen limitáció amit
figyelembe kell venni az RM6-os kapcsolóberendezések bővítésével
kapcsolatosan.

Kábelszigetelés ellenőrzése
A kábelszigetelés vagy az esetleges zárlatok ellenőrzése az RM6 esetében egyedi módon elvégezhető legfeljebb 42 kVdc egyenfeszültség 15
percig történő betöltésével a kábeleken keresztül, a csatlakoztatott készülékek lecsatlakoztatása nélkül. Nem kell, hogy a kezelőszemélyzet hozzáférjen a kábeltérhez. A feszültség „földelés takarásán” keresztül történő
betöltéséhez a földeléskapcsoló lezár és a mozgó földelés csatlakozó
kinyílik. Ehhez az RM6-ba beépített rendszerhez injektáló rudak szükségesek (opcionális felszerelés). A földeléskapcsoló mozgó érintkezői az
átlátszó takaráson keresztül zárt helyzetben is láthatóak.

Belső ívállóság
Bár a korábban részletezett robusztus, tartós kialakítás szinte teljesen valószínűtlenné teszi a kapcsolóberendezésen belüli ívzárlat lehetőségét, az
RM6 kapcsolóberendezés képes a névleges zárlati áramot (Isc) elviselni 1
másodpercen keresztül a kezelőszemélyzet veszélyeztetése nélkül.
A fémtokozat névleges ívállósága 20kA /1s, amely érvényes a zárt kábeltérre egyaránt. Ez megfelel az IEC 62271-200 szabvány IAC osztály A-FL
kritériumainak.
Belső ív miatt kialakulható túlnyomás korlátozva van a biztonsági szelepnek köszönhetően a berendezés alján. A gázt a szelep a berendezés alján
engedi ki anélkül, hogy ez bármilyen változást okozna a kapcsolóberendezés kezelőoldalán állva.
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Alkalmazási lehetőségek
Körhálózatok kialakítása esetén szükség van úgynevezett beavatkozási pontok létrehozására, hogy
hiba esetén a hálózat minél kisebb részét befolyásolja a hiba és a betáplálás biztosítható legyen egy
másik oldalról egyaránt. Az RM6 megteremti a lehetőséget, hogy akár 5 leágazással kapcsolódjunk
a hálózatra ezzel biztosítva:
• a vonali leágazást szakaszolókapcsolóval
• a hálózati leágazást akár 630 A-es megszakítóval
• akkumulátorral ellátott távvezérlést (Easergy T200I)

NB-IBI

NB-IDI

NB-IBI

DB-B

DB-MTB

NB-D

RE-O

NB-D

NB-BIBI

NB-IDI

NB-II

NB-IDI

NB-III

Rendelési szám magyarázat

RM6

NB

12

DIDI

Kapcsolóberendezés típusa

Bővíthetőség típusa

Névleges feszültség

Cella típusa

RM6 - SF6 gázszigetelésű
körhálózati kapcsolóberendezés

NB - nem bővíthető
DB - duplán bővíthető
(mindkét oldalra)

12 - 12 kV
24 - 24 kV

I - szakaszolókapcsolós cella (630 A)
Q - biztosítóval kombinált
szakaszolókapcsolós cella (200A)
D - megszakítós cella (200A)
IC - szakaszolókapcsolós sínbontó
cella (630 A)
MTB - mérőmező kétoldali
síncsatlakozással (630 A)
MTC- mérőmező kétoldali
kábelcsatlakozással (630 A)
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RM6 kapcsolóberendezés kínálat

RM6 I szakaszolókapcsolós cella
Az RM6 kapcsolóberendezés SF6 gázzal feltöltött, csökkentett méretű, fémtokozott berendezés, amely beépített szakaszolókapcsolóval rendelkezik. A szakaszolókapcsolót és a földelő szakaszolót
egy véglegesen lezárt, szigetelt rozsdamentes acéltartály tartalmazza, így azok karbantartására nincs szükség. A berendezésben
a kábelcsatlakozó tér, a vonali leágazás kábeleinek fogadására van
kialakítva. Elérhető nem bővíthető (NB) és duplán bővíthető (DB)
kivitelben.

B

Villamos paraméterek
Egyvonalas rajz és homlokkép

H

Bővíthetőség

Névleges
feszültség
(Un)

Névleges
gyűjtősín
áramerősség (In)

Leágazás
névleges
áramerőssége (In)

Zárlati
megszakítóképesség (Isc)

Rendelési
szám
Alapfelszereltség

NB

12 kV

630 A

630 A

16 kA

RM6NB12I

NB

24 kV

630 A

630 A

16 kA

RM6NB24I

DB

12 kV

630 A

630 A

16 kA

RM6DB12I*

DB

24 kV

630 A

630 A

16 kA

RM6DB24I*

* Meglévő berendezés bővítése esetén, a meglévő kapcsolóberendezésnek
is bővíthető változatnak kell lennie.

703

W

D

H
703

W

D

Méretek és műszaki adatok
Bővíthetőség
NB

DB

Magasság (H)

1142 mm

1142 mm

Szélesség (W)

472 mm

532 mm

Mélység (D)

670 mm

670 mm

Tömeg

135 kg

135 kg

Alapfelszereltség
• Kábeltér alsó lemez 1 erű kábelekhez (1 x 3 x 240 mm2)
• Bilincs 1 erű kábelek megfogására
• Íválló zárt kábeltér
• Reteszelés a kábeltér és a földelés között
• Ívterelő lemez alsó ívkifúváshoz
• Kapacitív feszültségjelző
• Nyomásmérő
Opcionális felszereltség

Rendelési szám

Távvezérelhető motoros hajtás és segédérintkezők

RM6IM

Flair 22D zárlatjelző készülék

RM6F22D

Flair 23DM zárlatjelző készülék

RM6F23DM

VD23 feszültségjelző készülék átkapcsoló
automatikához

RM6VD23

Bővíthetőség

NB

DB

260 mm magas lábazat

ML126NB

ML126DB

520 mm magas lábazat

ML152NB

ML152DB

Árat nem befolyásoló paraméterek:
Segédfeszültség-szintek:
24 V DC, 220V DC, 230V AC
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RM6 Q biztosítós-szakaszolókapcsoló cella
Az RM6 kapcsolóberendezés SF6 gázzal feltöltött, csökkentett méretű, fémtokozott berendezés, amely beépített szakaszolókapcsolóval és olvadóbiztosítóval rendelkezik.

B

A szakaszolókapcsolót és a földelő szakaszolót egy lezárt, szigetelt
rozsdamentes acéltartály tartalmazza, így azok karbantartására
nincs szükség. A berendezésben a kábelcsatlakozó tér, a transzformátorleágazás kábeleinek fogadására van kialakítva.

Villamos paraméterek
Bővíthetőség

Névleges
feszültség
(Un)

Névleges
gyűjtősín
áramerősség (In)

Leágazás
névleges
áramerőssége (In)

Zárlati
megszakítóképesség (Isc)

Rendelési
szám
Alapfelszereltség

DB

12 kV

630 A

200 A

16 kA

RM6DB12Q*

DB

24 kV

630 A

200 A

16 kA

RM6DB24Q*

Egyvonalas rajz és homlokkép

* Meglévő berendezés bővítése esetén, a meglévő kapcsolóberendezésnek
is bővíthető változatnak kell lennie.

Alapfelszereltség
• Kábeltér alsó lemez 1 erű kábelekhez (1 x 3 x 240 mm2)
• Bilincs 1 erű kábelek megfogására
• Íválló zárt kábeltér
• Reteszelés a kábeltér és a földelés között
• Ívterelő lemez alsó ívkifúváshoz
• Kapacitív feszültségjelző
• Nyomásmérő
Opcionális felszereltség

Rendelési szám

Távvezérelhető motoros hajtás és segédérintkezők

RM6IM

260 mm magas lábazat

ML126DB

520 mm magas lábazat

ML152DB

H
703

W

D

H
703

W

D

Árat nem befolyásoló paraméterek:
Segédfeszültség-szintek:
24 V DC, 220V DC, 230V AC

Méretek és műszaki adatok
Bővíthetőség
DB

Magasság (H)

1142 mm

Szélesség (W)

532 mm

Mélység (D)

670 mm

Tömeg

185 kg
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RM6 D megszakítós cella
Az RM6 kapcsolóberendezés SF6 gázzal feltöltött, csökkentett
méretű, fémtokozott berendezés, amely beépített megszakítóval
rendelkezik. A megszakítót és a földelő szakaszolót egy véglegesen lezárt, szigetelt rozsdamentes acéltartály tartalmazza, így azok
karbantartására nincs szükség. A berendezésben a kábelcsatlakozó tér, a vonali leágazás kábeleinek fogadására van kialakítva.
Elérhető nem bővíthető (NB) és duplán bővíthető (DB) kivitelben.

B

Villamos paraméterek
Bővíthetőség

Egyvonalas rajz és homlokkép

Névleges
feszültség
(Un)

Névleges
gyűjtősín
áramerősség (In)

Leágazás
névleges
áramerőssége (In)

Zárlati
megszakítóképesség (Isc)

Rendelési
szám
Alapfelszereltség

NB

12 kV

630 A

200 A

16 kA

RM6NB12D

NB

24 kV

630 A

200 A

16 kA

RM6NB24D

DB

12 kV

630 A

200 A

16 kA

RM6DB12D*

DB

24 kV

630 A

200 A

16 kA

RM6DB24D*

H

* Meglévő berendezés bővítése esetén, a meglévő kapcsolóberendezésnek
is bővíthető változatnak kell lennie.

703

W

D

H
703

W

D

Méretek és műszaki adatok
Bővíthetőség
NB

DB

Magasság (H)

1142 mm

1142 mm

Szélesség (W)

572 mm

632 mm

Mélység (D)

670 mm

670 mm

Tömeg

135 kg

135 kg

Alapfelszereltség
• VIP45 védelem (I> és Io>)
• Mitop kioldó relé
• Munkaáramú kioldó tekercs
• Kábeltér alsó lemez 1 erű kábelekhez (1 x 3 x 240 mm2)
• Bilincs 1 erű kábelek megfogására
• Íválló zárt kábeltér
• Reteszelés a kábeltér és a földelés között
• Ívterelő lemez alsó ívkifúváshoz
• Kapacitív feszültségjelző
• Nyomásmérő
Opcionális felszereltség

Rendelési szám

Távvezérelhető motoros hajtás és segédérintkezők

RM6DM

VIP45 helyett VIP400 / VIP410 védelem

VIP400 / VIP410

VD23 feszültségjelző készülék átkapcsoló
automatikához

RM6VD23

Bővíthetőség

NB

DB

260 mm magas lábazat

ML126NB

ML126DB

520 mm magas lábazat

ML152NB

ML152DB

Árat nem befolyásoló paraméterek:
Segédfeszültség-szintek:
24 V DC, 220V DC, 230V AC
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RM6 IC szakaszolókapcsolós sínbontó cella
Az RM6 kapcsolóberendezés SF6 gázzal feltöltött, csökkentett méretű, fémtokozott berendezés, amely beépített szakaszolókapcsolóval rendelkezik. A szakaszolókapcsolót és a földelő szakaszolót
egy véglegesen lezárt, szigetelt rozsdamentes acéltartály tartalmazza, így azok karbantartására nincs szükség.

B

Villamos paraméterek
Bővíthetőség

Névleges
feszültség
(Un)

Névleges
gyűjtősín
áramerősség (In)

Leágazás
névleges
áramerőssége (In)

Zárlati
megszakítóképesség (Isc)

Rendelési
szám
Alapfelszereltség

DB

12 kV

630 A

630 A

16 kA

RM6DB12IC*

DB

24 kV

630 A

200 A

16 kA

RM6DB24IC*

Egyvonalas rajz és homlokkép

* Meglévő berendezés bővítése esetén, a meglévő kapcsolóberendezésnek
is bővíthető változatnak kell lennie.

Alapfelszereltség
• Kábeltér alsó lemez 1 erű kábelekhez (1 x 3 x 240 mm2)
• Bilincs 1 erű kábelek megfogására
• Íválló zárt kábeltér
• Reteszelés a kábeltér és a földelés között
• Ívterelő lemez alsó ívkifúváshoz
• Kapacitív feszültségjelző
• Nyomásmérő
• Sínbontó és sínemelő kialakítás
Opcionális felszereltség

Rendelési szám

Távvezérelhető motoros hajtás és segédérintkezők

RM6IM

260 mm magas lábazat

ML126DB

520 mm magas lábazat

ML152DB

H
703

H
703

Árat nem befolyásoló paraméterek:
Segédfeszültség-szintek:
24 V DC, 220V DC, 230V AC

W

D

W

D

Méretek és műszaki adatok
Bővíthetőség
DB

Magasság (H)

1142 mm

Szélesség (W)

632 mm

Mélység (D)

670 mm

Tömeg

145 kg
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RM6 II két szakaszolós cellakombináció
Az RM6 kapcsolóberendezés kombináció SF6 gázzal feltöltött,
csökkentett méretű, fémtokozott berendezés, amely két beépített
szakaszolóval rendelkezik az egyes cellákban. A földelő szakaszolókat, valamint a szakaszolókapcsolókat, véglegesen lezárt, szigetelt rozsdamentes acéltartályok tartalmazzák. A berendezésben a
kábelcsatlakozó tér, a vonali leágazás kábeleinek fogadására van
kialakítva. Elérhető nem bővíthető (NB) és duplán bővíthető (DB)
kivitelben.

B

Villamos paraméterek
Egyvonalas rajz és homlokkép

Bővíthetőség

Névleges
feszültség
(Un)

Névleges
gyűjtősín
áramerősség (In)

Leágazás
névleges
áramerőssége (In)

Zárlati
megszakítóképesség (Isc)

Rendelési
szám
Alapfelszereltség

NB

12 kV

630 A

630 A

16 kA

RM6NB12II

NB

24 kV

630 A

630 A

16 kA

RM6NB24II

DB

12 kV

630 A

630 A

16 kA

RM6DB12II

DB

24 kV

630 A

630 A

16 kA

RM6DB24II

* Meglévő berendezés bővítése esetén, a meglévő kapcsolóberendezésnek
is bővíthető változatnak kell lennie.

H
H

Alapfelszereltség
• Kábeltér alsó lemez 1 erű kábelekhez (1 x 3 x 240 mm2)
• Bilincs 1 erű kábelek megfogására
• Íválló zárt kábeltér
• Reteszelés a kábeltér és a földelés között
• Ívterelő lemez alsó ívkifúváshoz
• Kapacitív feszültségjelző
• Nyomásmérő

703

W
W

D
D

Méretek és műszaki adatok
Bővíthetőség
NB

DB

Magasság (H)

1142 mm

1142 mm

Szélesség (W)

829 mm

889 mm

Mélység (D)

670 mm

670 mm

Tömeg

155 kg

155 kg

B-44

Opcionális felszereltség

Rendelési szám

Távvezérelhető motoros hajtás és segédérintkezők

RM6IM

Flair 22D zárlatjelző készülék

RM6F22D

Flair 23DM zárlatjelző készülék

RM6F23DM

VD23 feszültségjelző készülék átkapcsoló
automatikához

RM6VD23

260 mm magas lábazat

ML226

520 mm magas lábazat

ML252

Árat nem befolyásoló paraméterek:
Segédfeszültség-szintek:
24 V DC, 220V DC, 230V AC

Szekunder kapcsolóberendezések

RM6 kapcsolóberendezés kínálat

RM6 DI megszakító-szakaszoló cellakombináció
Az RM6 kapcsolóberendezés kombináció SF6 gázzal feltöltött,
csökkentett méretű, fémtokozott berendezés, amely beépített megszakítóval és szakaszolóval rendelkezik. A megszakítót és a földelő
szakaszolót, valamint a második cellában a szakaszolókapcsolót
és annak földelő szakaszolóját, véglegesen lezárt, szigetelt rozsdamentes acéltartályok tartalmazzák. A berendezésben a kábelcsatlakozó tér, a vonali leágazás kábeleinek fogadására van kialakítva.
Elérhető nem bővíthető (NB) és duplán bővíthető (DB) kivitelben.

B

Villamos paraméterek
Bővíthetőség

Névleges
feszültség
(Un)

Névleges
gyűjtősín
áramerősség (In)

Leágazás
névleges
áramerőssége (In)

Zárlati
megszakítóképesség (Isc)

Rendelési
szám

NB

12 kV

630 A

D: 200 A – I:
630 A

16 kA

RM6NB12DI

NB

24 kV

630 A

D: 200 A – I:
630 A

16 kA

RM6NB24DI

DB

12 kV

630 A

D: 200 A – I:
630 A

16 kA

RM6DB12DI

DB

24 kV

630 A

D: 200 A – I:
630 A

16 kA

RM6DB24DI

Alapfelszereltség

Alapfelszereltség
• VIP45 védelem (I> és Io>)
• Mitop kioldó relé
• Munkaáramú kioldó tekercs
• Kábeltér alsó lemez 1 erű kábelekhez (1 x 3 x 240 mm2)
• Bilincs 1 erű kábelek megfogására
• Íválló zárt kábeltér, reteszelés a kábeltér és a földelés között
• Ívterelő lemez alsó ívkifúváshoz
• Kapacitív feszültségjelző, nyomásmérő
Opcionális felszereltség

Rendelési szám

Távvezérelhető motoros hajtás és segédérintkezők

RM6DM

VIP45 helyett VIP400 / VIP410 védelem

VIP400 / VIP410

Flair 22D zárlatjelző készülék

RM6F22D

Flair 23DM zárlatjelző készülék

RM6F23DM

VD23 feszültségjelző készülék átkapcsoló
automatikához

RM6VD23

260 mm magas lábazat

ML226

520 mm magas lábazat

ML252

Árat nem befolyásoló paraméterek:
Segédfeszültség-szintek:
24 V DC, 220V DC, 230V AC

Egyvonalas rajz és homlokkép

H

H

703

145 145

703

D

WW

D

Méretek és műszaki adatok
Bővíthetőség
NB

DB

Magasság (H)

1142 mm

1142 mm

Szélesség (W)

829 mm

889 mm

Mélység (D)

670 mm

670 mm

Tömeg

180 kg

180 kg

B-45

Szekunder kapcsolóberendezések

RM6 kapcsolóberendezés kínálat

RM6 III három szakaszolós cellakombináció
Az RM6 kapcsolóberendezés kombináció SF6 gázzal feltöltött,
csökkentett méretű, fémtokozott berendezés, amely 3 darab beépített szakaszolóval rendelkezik az egyes cellákban. A földelő
szakaszolókat, valamint a szakaszolókapcsolókat, véglegesen
lezárt, szigetelt rozsdamentes acéltartályok tartalmazzák. A berendezésben a kábelcsatlakozó tér, a vonali leágazás kábeleinek
fogadására van kialakítva. Elérhető nem bővíthető (NB) és duplán
bővíthető (DB) kivitelben.

B

Villamos paraméterek
Bővíthetőség

Egyvonalas rajz és homlokkép

Névleges
feszültség
(Un)

Névleges
gyűjtősín
áramerősség (In)

Leágazás
névleges
áramerőssége (In)

Zárlati
megszakítóképesség (Isc)

Rendelési
szám
Alapfelszereltség

NB

12 kV

630 A

630 A

16 kA

RM6NB12III

NB

24 kV

630 A

630 A

16 kA

RM6NB24III

DB

12 kV

630 A

630 A

16 kA

RM6DB12III

DB

24 kV

630 A

630 A

16 kA

RM6DB24III

* Meglévő berendezés bővítése esetén, a meglévő kapcsolóberendezésnek
is bővíthető változatnak kell lennie.

Alapfelszereltség
• Kábeltér alsó lemez 1 erű kábelekhez (1 x 3 x 240 mm2)
• Bilincs 1 erű kábelek megfogására
• Íválló zárt kábeltér
• Reteszelés a kábeltér és a földelés között
• Ívterelő lemez alsó ívkifúváshoz
• Kapacitív feszültségjelző
• Nyomásmérő

H
H

703
703

145 145

107 107

D

D

W

W

Méretek és műszaki adatok
Bővíthetőség
NB

DB

Magasság (H)

1142 mm

1142 mm

Szélesség (W)

1186 mm

1246 mm

Mélység (D)

670 mm

670 mm

Tömeg

240 kg

240 kg

B-46

Opcionális felszereltség

Rendelési szám

Távvezérelhető motoros hajtás és segédérintkezők

RM6IM

Flair 22D zárlatjelző készülék

RM6F22D

Flair 23DM zárlatjelző készülék

RM6F23DM

VD23 feszültségjelző készülék átkapcsoló
automatikához

RM6VD23

260 mm magas lábazat

ML326

520 mm magas lábazat

ML352

Árat nem befolyásoló paraméterek:
Segédfeszültség-szintek:
24 V DC, 220V DC, 230V AC

Szekunder kapcsolóberendezések

RM6 kapcsolóberendezés kínálat

RM6 DDD három megszakítós cellakombináció
Az RM6 kapcsolóberendezés kombináció SF6 gázzal feltöltött,
csökkentett méretű, fémtokozott berendezés, amely 3 darab beépített megszakítóval rendelkezik. A földelő szakaszolókat, valamint
a megszakítókat, véglegesen lezárt, szigetelt rozsdamentes acéltartályok tartalmazzák. A berendezésben a kábelcsatlakozó tér, a
vonali leágazás kábeleinek fogadására van kialakítva. Elérhető nem
bővíthető (NB) és duplán bővíthető (DB) kivitelben..

B

Villamos paraméterek
Bővíthetőség

Névleges
feszültség (Un)

Névleges
gyűjtősín
áramerősség (In)

Leágazás
névleges
áramerőssége (In)

Zárlati
megszakítóképesség (Isc)

Rendelési
szám
Alapfelszereltség

NB

12 kV

630 A

200 A

16 kA

RM6NB12DDD

NB

24 kV

630 A

200 A

16 kA

RM6NB24DDD

DB

12 kV

630 A

200 A

16 kA

RM6DB12DDD

DB

24 kV

630 A

200 A

16 kA

RM6DB24DDD

Egyvonalas rajz és homlokkép

* Meglévő berendezés bővítése esetén, a meglévő kapcsolóberendezésnek
is bővíthető változatnak kell lennie.

Alapfelszereltség
• VIP45 védelem (I> és Io>)
• Mitop kioldó relé
• Munkaáramú kioldó tekercs
• Kábeltér alsó lemez 1 erű kábelekhez (1 x 3 x 240 mm2)
• Bilincs 1 erű kábelek megfogására
• Íválló zárt kábeltér
• Reteszelés a kábeltér és a földelés között
• Ívterelő lemez alsó ívkifúváshoz
• Kapacitív feszültségjelző
• Nyomásmérő

H
H

703
703

145 145

107 107

Opcionális felszereltség

Rendelési szám

Távvezérelhető motoros hajtás és segédérintkezők

RM6DM

VIP45 helyett VIP400 / VIP410 védelem

VIP400 / VIP410

VD23 feszültségjelző készülék átkapcsoló automatikához

RM6VD23

260 mm magas lábazat

ML326F

Bővíthetőség

520 mm magas lábazat

ML352F

NB

DB

520 mm magas lábazat

ML352F

Magasság (H)

1142 mm

1142 mm

Szélesség (W)

1532 mm

1592 mm

Mélység (D)

670 mm

670 mm

Tömeg

240 kg

240 kg

Árat nem befolyásoló paraméterek:

D

D

W

W

Méretek és műszaki adatok

Segédfeszültség-szintek:
24 V DC, 220V DC, 230V AC

B-47

Szekunder kapcsolóberendezések

RM6 kapcsolóberendezés kínálat

RM6 IQI két szakaszolós - egy biztosítós cella
kombináció.

B

Az RM6 kapcsolóberendezés SF6 gázzal feltöltött, csökkentett méretű, fémtokozott berendezés, amely beépített szakaszolókapcsolóval és olvadóbiztosítóval rendelkezik. Az I mezőkben a szakaszolókapcsolót és a földelő szakaszolót egy véglegesen lezárt, szigetelt
rozsdamentes acéltartály tartalmazza, így azok karbantartására
nincs szükség. A berendezésben a kábelcsatlakozó tér, a vonali
leágazás kábeleinek fogadására van kialakítva. Elérhető nem bővíthető (NB) és duplán bővíthető (DB) kivitelben.

Villamos paraméterek
Bővíthetőség

Egyvonalas rajz és homlokkép

H
H

703
703

145 145

107 107

D

D

W

W

Méretek és műszaki adatok
Bővíthetőség
NB

DB

Magasság (H)

1142 mm

1142 mm

Szélesség (W)

1186 mm

1246 mm

Mélység (D)

670 mm

670 mm

Tömeg

275 kg

240 kg

Névleges
feszültség (Un)

Névleges
gyűjtősín
áramerősség (In)

Leágazás
névleges
áramerőssége (In)

Zárlati
megszakítóképesség (Isc)

Rendelési
szám

NB

12 kV

630 A

D: 200 A – I:
630 A

16 kA

RM6NB12IQI

NB

24 kV

630 A

D: 200 A – I:
630 A

16 kA

RM6NB24IQI

DB

12 kV

630 A

D: 200 A – I:
630 A

16 kA

RM6DB12IQI

DB

24 kV

630 A

D: 200 A – I:
630 A

16 kA

RM6DB24IQI

Alapfelszereltség
• Kábeltér alsó lemez 1 erű kábelekhez (1 x 3 x 240 mm2)
• Bilincs 1 erű kábelek megfogására
• Íválló zárt kábeltér
• Reteszelés a kábeltér és a földelés között
• Ívterelő lemez alsó ívkifúváshoz
• Kapacitív feszültségjelző
• Nyomásmérő
Opcionális felszereltség

Rendelési szám

Távvezérelhető motoros hajtás és segédérintkezők

RM6IM

Flair 22D zárlatjelző készülék

RM6F22D

Flair 23DM zárlatjelző készülék

RM6F23DM

VD23 feszültségjelző készülék átkapcsoló automatikához

RM6VD23

260 mm magas lábazat

ML326

520 mm magas lábazat

ML352

Árat nem befolyásoló paraméterek:
Segédfeszültség-szintek:
24 V DC, 220V DC, 230V AC

B-48

Alapfelszereltség

Szekunder kapcsolóberendezések

RM6 kapcsolóberendezés kínálat

RM6 IDI két szakaszolós - egy megszakítós
cellakombináció

B

Az RM6 kapcsolóberendezés kombináció SF6 gázzal feltöltött,
csökkentett méretű, fémtokozott berendezés, amely beépített megszakítóval és szakaszolóval rendelkezik. A megszakítót és a földelő
szakaszolót, valamint az első és harmadik cellában a szakaszolókapcsolót és annak földelő szakaszolóit, véglegesen lezárt, szigetelt rozsdamentes acéltartályok tartalmazzák. A berendezésben a
kábelcsatlakozó tér, a vonali leágazás kábeleinek fogadására van
kialakítva. Elérhető nem bővíthető (NB) és duplán bővíthető (DB)
kivitelben.

Villamos paraméterek
Bővíthetőség

Névleges
feszültség (Un)

Névleges
gyűjtősín
áramerősség (In)

Leágazás
névleges
áramerőssége (In)

Zárlati
megszakítóképesség (Isc)

Rendelési
szám

NB

12 kV

630 A

D: 200 A – I:
630 A

16 kA

RM6NB12IDI

NB

24 kV

630 A

D: 200 A – I:
630 A

16 kA

RM6NB24IDI

DB

12 kV

630 A

D: 200 A – I:
630 A

16 kA

RM6DB12IDI

DB

24 kV

630 A

D: 200 A – I:
630 A

16 kA

RM6DB24IDI

Egyvonalas rajz és homlokkép

Alapfelszereltség

Alapfelszereltség
• VIP45 védelem (I> és Io>)
• Mitop kioldó relé
• Munkaáramú kioldó tekercs
• Kábeltér alsó lemez 1 erű kábelekhez (1 x 3 x 240 mm2)
• Bilincs 1 erű kábelek megfogására
• Íválló zárt kábeltér, reteszelés a kábeltér és a földelés között
• Ívterelő lemez alsó ívkifúváshoz
• Kapacitív feszültségjelző, nyomásmérő

H
H

703
703

145 145

107 107

D

D

W

W

Opcionális felszereltség

Rendelési szám

Távvezérelhető motoros hajtás és segédérintkezők

RM6IM

Flair 22D zárlatjelző készülék

RM6F22D

Flair 23DM zárlatjelző készülék

RM6F23DM

VD23 feszültségjelző készülék átkapcsoló automatikához

Bővíthetőség

RM6VD23

NB

DB

260 mm magas lábazat

ML326

Magasság (H)

1142 mm

1142 mm

520 mm magas lábazat

ML352

Szélesség (W)

1186 mm

1246 mm

Mélység (D)

670 mm

670 mm

Tömeg

240 kg

240 kg

Árat nem befolyásoló paraméterek:

Méretek és műszaki adatok

Segédfeszültség-szintek:
24 V DC, 220V DC, 230V AC

B-49

Szekunder kapcsolóberendezések

RM6 kapcsolóberendezés kínálat

RM6 DDI két megszakítós - egy szakaszolós
cellakombináció

B

Az RM6 kapcsolóberendezés kombináció SF6 gázzal feltöltött,
csökkentett méretű, fémtokozott berendezés, amely beépített
megszakítókkal és szakaszolóval rendelkezik. Az első és második
cellában lévő megszakítókat és földelő szakaszolókat, valamint a
harmadik cellában a szakaszolókapcsolót és annak földelő szakaszolóját, véglegesen lezárt, szigetelt rozsdamentes acéltartályok
tartalmazzák. A berendezésben a kábelcsatlakozó tér, a vonali
leágazás kábeleinek fogadására van kialakítva. Elérhető nem bővíthető (NB) és duplán bővíthető (DB) kivitelben.

Villamos paraméterek
Egyvonalas rajz és homlokkép

Bővíthetőség

H
H

703
703

145 145

107 107

D

D

W

W

Méretek és műszaki adatok
Bővíthetőség

Névleges
feszültség (Un)

Névleges
gyűjtősín
áramerősség (In)

Leágazás
névleges
áramerőssége (In)

Zárlati
megszakítóképesség (Isc)

Rendelési
szám

NB

12 kV

630 A

D: 200 A – I:
630 A

16 kA

RM6NB12DDI

NB

24 kV

630 A

D: 200 A – I:
630 A

16 kA

RM6NB24DDI

DB

12 kV

630 A

D: 200 A – I:
630 A

16 kA

RM6DB12DDI

DB

24 kV

630 A

D: 200 A – I:
630 A

16 kA

RM6DB24DDI

Alapfelszereltség

Alapfelszereltség
• VIP45 védelem (I> és Io>)
• Mitop kioldó relé
• Munkaáramú kioldó tekercs
• Kábeltér alsó lemez 1 erű kábelekhez (1 x 3 x 240 mm2)
• Bilincs 1 erű kábelek megfogására
• Íválló zárt kábeltér, reteszelés a kábeltér és a földelés között
• Ívterelő lemez alsó ívkifúváshoz
• Kapacitív feszültségjelző, nyomásmérő
Opcionális felszereltség

Rendelési szám

Távvezérelhető motoros hajtás és segédérintkezők

RM6IM

Flair 22D zárlatjelző készülék

RM6F22D

Flair 23DM zárlatjelző készülék

RM6F23DM

NB

DB

VD23 feszültségjelző készülék átkapcsoló automatikához

RM6VD23

Magasság (H)

1142 mm

1142 mm

260 mm magas lábazat

ML326

Szélesség (W)

1532 mm

1539 mm

520 mm magas lábazat

ML352

Mélység (D)

670 mm

670 mm

Tömeg

240 kg

240 kg

Árat nem befolyásoló paraméterek:
Segédfeszültség-szintek:
24 V DC, 220V DC, 230V AC

B-50

Szekunder kapcsolóberendezések

RM6 kapcsolóberendezés kínálat

RM6 IIDI három szakaszolós - egy megszakítós
cellakombináció

B

Az RM6 kapcsolóberendezés kombináció SF6 gázzal feltöltött,
csökkentett méretű, fémtokozott berendezés, amely 3 darab beépített szakaszolóval és 1 darab megszakítóval rendelkezik. Az első,
második és negyedik cellában lévő szakaszolókat és földelő szakaszolókat, valamint a harmadik cellában a megszakítót és annak
földelő szakaszolóját, véglegesen lezárt, szigetelt rozsdamentes
acéltartályok tartalmazzák. A berendezésben a kábelcsatlakozó tér,
a vonali leágazás kábeleinek fogadására van kialakítva. Elérhető
nem bővíthető (NB) és duplán bővíthető (DB) kivitelben.

Villamos paraméterek
Bővíthetőség

Névleges
feszültség (Un)

Névleges
gyűjtősín
áramerősség (In)

Leágazás
névleges
áramerőssége (In)

Zárlati
megszakítóképesség (Isc)

Rendelési
szám

NB

12 kV

630 A

D: 200 A – I:
630 A

16 kA

RM6NB12IIDI

NB

24 kV

630 A

D: 200 A – I:
630 A

16 kA

RM6NB24IIDI

DB

12 kV

630 A

D: 200 A – I:
630 A

16 kA

RM6DB12IIDI

DB

24 kV

630 A

D: 200 A – I:
630 A

16 kA

RM6DB24IIDI

Egyvonalas rajz és homlokkép

Alapfelszereltség

Alapfelszereltség
• VIP45 védelem (I> és Io>)
• Mitop kioldó relé
• Munkaáramú kioldó tekercs
• Kábeltér alsó lemez 1 erű kábelekhez (1 x 3 x 240 mm2)
• Bilincs 1 erű kábelek megfogására
• Íválló zárt kábeltér, reteszelés a kábeltér és a földelés között
• Ívterelő lemez alsó ívkifúváshoz
• Kapacitív feszültségjelző, nyomásmérő

H
703
H
703

D

145 145

670
710

107 107

W

W

Opcionális felszereltség

Rendelési szám

Távvezérelhető motoros hajtás és segédérintkezők

RM6IM

Flair 22D zárlatjelző készülék

RM6F22D

Flair 23DM zárlatjelző készülék

RM6F23DM

VD23 feszültségjelző készülék átkapcsoló automatikához

Bővíthetőség

RM6VD23

NB

DB

260 mm magas lábazat

ML426

Magasság (H)

1142 mm

1142 mm

520 mm magas lábazat

ML452

Szélesség (W)

1619 mm

1679 mm

Mélység (D)

670 mm

670 mm

Tömeg

330 kg

330 kg

Árat nem befolyásoló paraméterek:

Méretek és műszaki adatok

Segédfeszültség-szintek:
24 V DC, 220V DC, 230V AC
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Szekunder kapcsolóberendezések

RM6 kapcsolóberendezés kínálat

RM6 DIDI két szakaszolós - két megszakítós
cellakombináció

B

Az RM6 kapcsolóberendezés kombináció SF6 gázzal feltöltött,
csökkentett méretű, fémtokozott berendezés, amely 2 darab beépített szakaszolóval és 2 darab megszakítóval rendelkezik. Az első
és harmadik cellában lévő megszakítókat és földelő szakaszolókat,
valamint a második és negyedik cellában a szakaszolókat, illetve
azok földelő szakaszolóját, véglegesen lezárt szigetelt rozsdamentes acéltartályok tartalmazzák. A berendezésben a kábelcsatlakozó
tér, a vonali leágazás kábeleinek fogadására van kialakítva.

Villamos paraméterek
Egyvonalas rajz és homlokkép

Leágazás
névleges
áramerőssége (In)

Zárlati
megszakítóképesség (Isc)

Rendelési szám

NB

12 kV

630 A

D: 200 A – I:
630 A

16 kA

RM6NB12DIDI

NB

24 kV

630 A

D: 200 A – I:
630 A

16 kA

RM6NB24DIDI

Alapfelszereltség

H
703

D

145 145

107 107

Opcionális felszereltség

Rendelési szám

Távvezérelhető motoros hajtás és segédérintkezők

RM6IM

Flair 22D zárlatjelző készülék

RM6F22D

Flair 23DM zárlatjelző készülék

RM6F23DM

VD23 feszültségjelző készülék átkapcsoló automatikához

RM6VD23

Bővíthetőség

260 mm magas lábazat

ML426

NB

520 mm magas lábazat

ML452

670
710

W

W

Méretek és műszaki adatok

Magasság (H)

1142 mm

Szélesség (W)

1619 mm

Mélység (D)

670 mm

Tömeg

340 kg
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Névleges
gyűjtősín
áramerősség (In)

Alapfelszereltség
• VIP45 védelem (I> és Io>)
• Mitop kioldó relé
• Munkaáramú kioldó tekercs
• Kábeltér alsó lemez 1 erű kábelekhez (1 x 3 x 240 mm2)
• Bilincs 1 erű kábelek megfogására
• Íválló zárt kábeltér
• Reteszelés a kábeltér és a földelés között
• Ívterelő lemez alsó ívkifúváshoz
• Kapacitív feszültségjelző
• Nyomásmérő

H
703

Bővíthe- Névleges
tőség
feszültség (Un)

Árat nem befolyásoló paraméterek:
Segédfeszültség-szintek:
24 V DC, 220V DC, 230V AC

Szekunder kapcsolóberendezések

RM6 kapcsolóberendezés kínálat

RM6 QIQI két szakaszolós - két biztosítós
cellakombináció

B

Az RM6 kapcsolóberendezés SF6 gázzal feltöltött, csökkentett méretű, fémtokozott berendezés, amely 2 darab beépített szakaszolókapcsolóval és 2 db olvadóbiztosítóval rendelkezik. Az I mezőkben
a szakaszolókapcsolót és a földelő szakaszolót egy véglegesen
lezárt, szigetelt rozsdamentes acéltartály tartalmazza, így azok karbantartására nincs szükség. A berendezésben a kábelcsatlakozó
tér, a vonali leágazás kábeleinek fogadására van kialakítva. Elérhető nem bővíthető (NB) és duplán bővíthető (DB) kivitelben..

Villamos paraméterek
Bővíthe- Névleges
tőség
feszültség (Un)

Névleges
gyűjtősín
áramerősség (In)

Leágazás
névleges
áramerőssége (In)

Zárlati
megszakítóképesség (Isc)

Rendelési szám

NB

12 kV

630 A

D: 200 A – I:
630 A

16 kA

RM6NB12QIQI

NB

24 kV

630 A

D: 200 A – I:
630 A

16 kA

RM6NB24QIQI

DB

12 kV

630 A

D: 200 A – I:
630 A

16 kA

RM6DB12QIQI

DB

24 kV

630 A

D: 200 A – I:
630 A

16 kA

RM6DB24QIQI

Alapfelszereltség

Alapfelszereltség
• Kábeltér alsó lemez 1 erű kábelekhez (1 x 3 x 240 mm2)
• Bilincs 1 erű kábelek megfogására
• Íválló zárt kábeltér
• Reteszelés a kábeltér és a földelés között
• Ívterelő lemez alsó ívkifúváshoz
• Kapacitív feszültségjelző
• Nyomásmérő

Egyvonalas rajz és homlokkép

H
703

H
703

145 145

107 107

Opcionális felszereltség

Rendelési szám

Távvezérelhető motoros hajtás és segédérintkezők

RM6IM

Flair 22D zárlatjelző készülék

RM6F22D

Flair 23DM zárlatjelző készülék

RM6F23DM

VD23 feszültségjelző készülék átkapcsoló automatikához

RM6VD23

260 mm magas lábazat

ML426

Bővíthetőség

520 mm magas lábazat

ML452

NB

DB

Magasság (H)

1142 mm

1142 mm

Szélesség (W)

1619 mm

1679 mm

Mélység (D)

670 mm

670 mm

Tömeg

390 kg

390 kg

Árat nem befolyásoló paraméterek:
Segédfeszültség-szintek:
24 V DC, 220V DC, 230V AC

D

670
710

W

W

Méretek és műszaki adatok
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Szekunder kapcsolóberendezések

RM6 kapcsolóberendezés kínálat

RM6 MTB moduláris mérőmező
Az RM6 MTB mérőmező, 3 db áram és 3 db feszültségváltóval
rendelkező, fémtokozott berendezés. A berendezés a jobb és a bal
oldalon is felső sínezéssel rendelkezik.

B

Villamos paraméterek
Bővíthe- Névleges
tőség
feszültség (Un)

Egyvonalas rajz és homlokkép

D

Névleges
gyűjtősín
áramerősség (In)

Leágazás
névleges
áramerőssége (In)

Zárlati
megszakítóképesség (Isc)

Rendelési szám
Alapfelszereltség

DB

12 kV

630 A

-

-

RM6DB12MTB

DB

24 kV

630 A

-

-

RM6DB24MTB

Alapfelszereltség
• Áramváltók
• Feszültségváltók
• válló zárt kábeltér
Opcionális felszereltség
H

Rendelési szám

MKEH hitelesítés elszámolási méréshez

MKEH3CT3VT*

260 mm magas lábazat

ML126M

520 mm magas lábazat

ML152M

*Az MKEH3CT3VT
szolgáltatás árából további kedvezmény nem
W
érvényesíthető.

Árat nem befolyásoló paraméterek:
H

Áramváltó* primer áram értékek:
200 A, 400 A, 630A
Feszültségváltó* értékek:
11/√3 / 100/√3 / 100/(3 vagy √3) kV
22/√3 / 100/√3 / 100/(3 vagy √3) kV

W

* A mérőváltók pontossági osztálya válaszható (0,5, 0,5S, 0,2, 0,2S)

Méretek és műszaki adatok
Bővíthetőség
DB

Magasság (H)

1142 mm

Szélesség (W)

1106 mm

Mélység (D)

840 mm

Tömeg

420 kg
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Szekunder kapcsolóberendezések

RM6 kapcsolóberendezés kínálat

RM6 MTC mérőmező
Az RM6 MTC mérőmező, 3 db áram és 3 db feszültségváltóval
rendelkező, fémtokozott berendezés. Az MTC mérőmező kábeles
csatlakozásra lett kifejlesztve.

B

A berendezés kizárólag nem bővíthető verzióban érhető el.

Villamos paraméterek
Bővíthe- Névleges
tőség
feszültség (Un)

Névleges
gyűjtősín
áramerősség (In)

Leágazás
névleges
áramerőssége (In)

Zárlati
megszakítóképesség (Isc)

Rendelési szám
Alapfelszereltség

NB

12 kV

630 A

-

-

RM6NB12MTC

NB

24 kV

630 A

-

-

RM6NB24MTC

Egyvonalas rajz és homlokkép

Alapfelszereltség
• Áramváltók
• Feszültségváltók
• Íválló zárt kábeltér
Opcionális felszereltség

Rendelési szám

MKEH hitelesítés elszámolási méréshez

MKEH3CT3VT*

100 mm magas lábazat

NSYSPF8100 +
NSYSPS8100

200 mm magas lábazat

NSYSPF8200 +
NSYSPS8200

*Az MKEH3CT3VT szolgáltatás árából további kedvezmény nem
érvényesíthető.

Árat nem befolyásoló paraméterek:
Áramváltó* primer áram értékek:
20 A, 40 A, 50 A, 80 A, 100 A, 150 A, 200 A
Feszültségváltó* értékek:
11/√3 / 100/√3 / 100/(3 vagy √3) kV
22/√3 / 100/√3 / 100/(3 vagy √3) kV
* A mérőváltók pontossági osztálya válaszható (0,5, 0,5S, 0,2, 0,2S)

Méretek és műszaki adatok
Bővíthetőség
NB

Magasság (H)

1403 mm

Szélesség (W)

750 mm

Mélység (D)

860 mm

Tömeg

360 kg
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Szekunder kapcsolóberendezések

FBX kapcsolóberendezés bemutatása
FBX, a sokoldalú kapcsolóberendezés
Az FBX egy SF6 gázszigetelt kapcsolóberendezés, szekunder elosztóhálózatok számára. Az alábbi védelmi készülékekkel szerelhető be:
• Transzformátor védelem biztosítékkal (T1 funkció)
• Transzformátor védelem vákuumszigetelésű megszakítóval
(T2 funkció)
• Védelem O-C-O vákuumszigetelésű megszakítóval (CB vagy CBb
funkció).
A Kis mérete, gazdag funkciókínálata, illetve könnyű telepítése és bővíthetősége miatt igen sokoldalú kapcsolóberendezés számos területen
alkalmazható szekunder áramelosztóként, többek között közüzemek,
ipari felhasználás, infrastruktúra vagy megújuló energia területén.

B

SF6-os gázzal történő elektromos szigetelés
Az FBX kapcsolóberendezés nagyfeszültségű áramot vezető részei
egy szigetelő, inaktív és semleges gázzal (kén-hexafluorid - SF6) töltött
közegben kerülnek elhelyezésre. A gáz tárolása egy légmentesen zárt,
rozsdamentes acéltartályban történik. Az FBX ellenálló a külső környezeti hatásokkal, illetve egyéb behatásokkal szemben:
• nedvesség, por, szennyezés, kártékony rágcsálók.
Az SF6 szigetelőgázként való alkalmazásának, illetve kialakításának
köszönhetően az FBX a piacon kapható egyik legkisebb méretű középfeszültségű kapcsolóberendezés (például, egy 3 funkcionális egységet
magában foglaló cella 1 méter széles).
FBX gázszigetelésű kapcsolóberendezés

Egyszerű kezelhetőség és karbantartás
A fő áramkör élettartama karbantartás nélkül 30 év, az egyszerű és
megbízható használatot pedig az FBX kapcsolóberendezések kialakítása biztosítja:
• A funkcionális egységek egyszerűbb karbantartása, miközben a többi egység folyamatosan üzemelhet (LSC2 osztály)
• Normál üzemi feltételek mellett nincs szükség gázfeltöltésre a telephelyen sem a beépítés során, sem az FBX élettartama alatt
• Reteszelés a megfelelő műveleti sorrend biztosítására
• Alállomásokban is alkalmazható kezelői folyosókkal vagy azok nélkül
• Feszültségjelző lámpa
• Széles kábeltér, amely lehetővé teszi például különféle típusú kábelek, stb. beszerelését.

Bővíthető változatú FBX

Biztonság és innováció
Az FBX kialakítása biztosítja a kezelőszemélyzet és a berendezések
maximális biztonságát, különösen a berendezésben keletkező belső
ívzárlat esetén:
• Biztonsági szelepek a hátsó kinyúlásnál, amely így megakadályozza
a gáz-túlnyomás kialakulását
• Egy elvezetőcső hűti le és vezeti el a gázokat a felső rész felé (opcionális felszerelés) és/vagy a berendezés hátulján található terelő
lemez vezeti el és hűti le a forró gázokat
• A kezelőszemélyzet védelme szemből (opcionális felszereltségként
oldalról is).
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Szekunder kapcsolóberendezések

FBX kapcsolóberendezés bemutatása
Könnyű telepítés

3

5

4
2
1
6
7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hermetikusan zárt gáztartály
Működtető mechanizmus, sémakép
Kapacitív feszültségkijelző (VPIS)
Vákuum megszakító
Nyomásmérő
Kábeltérajtó
Kábelcsatlakozás

Az FBX kapcsolóberendezés bármilyen beépítési környezetbe könnyen
telepíthető. A berendezés funkcionális egységei az SF6-os gáz közegben történő árammegszakítási technológiának köszönhetően rendkívül
kis méretűek és minimális helyet foglalnak el. Az FBX moduláris kapcsolóberendezés, amely funkcionális egységenként szerelhető össze, és
beépítése nem igényel tág teret.
Az FBX kapcsolóberendezés műszaki előnyei az alábbiak:
• különösen gazdaságos megoldás a szekunder elosztásban használt
többmezős kapcsolóberendezéseknél
• nagyon kis szállítónyíláson is befér, pl. pincébe vagy emeletre, vagy
szélerőművek tornyaiba
• A moduláris cellákat tetszőleges sorrendben csatlakoztathatjuk egymáshoz
• a berendezés mindkét végén lehetőségünk van későbbi bővítésre
• a beépítési helyen nincs szükség gázzal végzett munkára
Mind az FBX-C (nem bővíthető) mind az FBX-E (bővíthető) kivitelt az
alábbiakkal szerelhetjük fel:
• szakaszolókapcsoló (C),
• szakaszolókapcsoló-biztosítval (T1),
• nagyobb teljesítményű elosztóhálózati transzformátoros leágazásokban vákuummegszakítóval (T2) vagy 400/630 A-es leágazásokban
• gyűjtősín felvezetés (R)
• gyűjtősín felvezetés földelőkapcsolóval (RE),
A termékcsaládot a hagyományos áram és feszültségváltokkal szerelt
légszigetelésű FBX-M típusú, középfeszültségű elszámolási mérőmezők
egészítik ki. Az FBX kapcsolóberendezés család áttekinthető felépítése
egyszerű kezelhetőséget biztosít. Az erőmentes lekérdezéses
reteszelő- rendszer kizárja a hibás működtetést.
A tágas kábeltér a készülékek DIN EN 50181 szerinti külső kónuszos
csatlakoztatásához, különböző kábel csatlakozási rendszerek használatát teszi lehetővé. A sorozatra jellemző kapcsolóberendezésbe mezőnként legfeljebb 2x3 csavaros T kábel stecker, vagy 3 csavaros T kábel
stecker + 3 túlfeszültségkorlátozó csatlakoztatható.
Az FBX típus kialakítási elve, továbbá az opciónként motorsan működtethető kapcsolóberendezések és távműködtethető egységek miatt
különösen alkalmas az elosztóhálózat fokozatos automatizálására.
A hálózati irányítóhellyel történő kommunikációhoz az FBX a kapcsolóberendezésbe integrált megoldásokkal, különböző kiépítési fokozatot
kínál. A puszta távjelzéstől a távvezérlésig és a járulékos jelek hálózati
állomásokból történő továbbításáig, minden megoldás lehetséges.
Az FBX az automatizált hálózati üzemeltetés érdekében motorral látható
el, és a beépített mikro-távvezérlő modul segítségével távvezérelhető.
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Szekunder kapcsolóberendezések

FBX kapcsolóberendezés bemutatása
Specifikus alkalmazási terület
Egyszerűbb ipari alkalmazás esetén, amennyiben szükség van feszültség és teljesítmény alapú
védelmekre, de nem szükséges minden egyes leágazásban külön-külön mérni a feszültséget,
ebben az esetben az FBX a tökéletes ár-érték arányú megoldás.

B

Feszültségváltó a
teljesítmény alapú
védelemhez

T2 cella

M4 cella

T2 cella

T2 cella

C cella

Ebben az esetben a mérőmező feszültségmérését a leágazások teljesítményének kiszámítására
is használjuk (mivel az FBX esetén nem lehet megszakítós cellába feszültségváltókat is telepíteni). Ehhez az alkalmazáshoz Sepam S40-es védelmi relékre van szükség a betáp és leágazás
oldalon egyaránt.

Az FBX előnyei ennél az alkalmazásnál az RM6
kapcsolóberendezéshez képest:
• 20%-al kevesebb helyre van szükség (2840 mm vs 3548 mm)
• modulárisan felépített és később is bővíthető kialakítás (SM6-hoz hasonló)
• gyári szekunder fülke a védelmi relék számára

Az FBX előnyei ennél az alkalmazásnál az SM6
kapcsolóberendezéshez képest:
• 16%-al kevesebb helyre van szükség (2840 mm vs 3375 mm)
• 10%-al versenyképesebb ár
• SM6-al megegyező moduláris felépítés
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Szekunder kapcsolóberendezések

FBX kapcsolóberendezés bemutatása
FBX kapcsolóberendezés bemutatása
Az FBX kapcsolóberendezés megfelel a jelenleg érvényben lévő nemzeti és nemzetközi szabványoknak: (IEC, NF, CNS, IS). Az alkalmazott főbb elektrotechnikai szabványok:
• A funkcionális egységek és a kapcsolóberendezés kialakítása
• Középfeszültségű kapcsolóberendezés (megszakítás, szakaszolás, szigetelés)
• Áram- és feszültség-transzformátorok
• Kisfeszültségű kapcsolóberendezés
• SF6 gáz
• Kábelek és vezetők
• Grafikonok és diagramok
• Vizsgálatok
• Nemzetközi elektrotechnikai szótár.

Minőség- és biztonságközpontú megoldás
A franciaországi Mâcon-ban található központi telephely hosszú évek óta elkötelezett a világszínvonalú minőségi megoldások kidolgozása iránt, amelyet számos szabvány tanúsít:
• ISO 9001: 2000
• ISO 14001: 2004
• ISO 18001 (1999 óta).

Készülékek vizsgálata
Az FBX kapcsolóberendezések forgalomba hozataluk előtt különféle üzemi vizsgálaton esnek át:
• Tartályok tömítettségvizsgálata
• Vezérlőrendszerek mechanikai ellenőrzése
• Dielektromos vizsgálatok
• Elektromos vizsgálatok.

Rendelési szám magyarázat

FBX

12

Kapcsolóberendezés
típusa

Névleges
feszültség

FBX - SF6 gázszigetelésű kapcsolóberendezés

12 - 12 kV
24 - 24 kV

C

M

Cella típusa

Védelmi opció

C - szakaszolókapcsolós cella
T1 - biztosítóval kombinált
szakaszolókapcsolós cella
T2 - megszakítós cella
T2V - megszakítós cella
választható védelemmel
SB - szakaszolókapcsolós
sínbontó cella
M4 - mérőmező kétoldali felső
síncsatlakozása

M - motoros hajtás

B-59

B

Szekunder kapcsolóberendezések

FBX kapcsolóberendezés kínálat

FBX C moduláris szakaszolókapcsolós cella
Az FBX C cella, egy szakaszolókapcsolóval rendelkező, fémtokozott kapcsolóberendezés. A szakaszolókapcsoló és földelőkapcsoló egy véglegesen lezárt, SF6 gázzal feltöltött, fém tokozatban
helyezkedik el. A három állású földelőszakaszoló és a szakaszolókapcsoló rugóerő tárolós hajtásmechanizmussal rendelkezik. A
berendezés mindkét oldalról bővíthető.

B

Villamos paraméterek

Egyvonalas rajz és homlokkép
1022

116

1005

H

4

9

1

17.5

W

1000

Névleges
feszültség (Un)

Névleges
gyűjtősín
áramerősség (In)

Leágazás
névleges
áramerőssége (In)

Zárlati
megszakítóképesség (Isc)

Rendelési szám
Alapfelszereltség

Opciós felszereltség

12 kV

630 A

630 A

20 kA

FBX12C

FBX12CM

24 kV

630 A

630 A

16 kA

FBX24C

FBX24CM

Alapfelszereltség
• Három állású szakaszolókapcsoló rugóerő tárolós
hajtásmechanizmussal
• Kábeltér alsó lemez 1 erű kábelekhez (1x3x240 mm2)
• Bilincs 1 erű kábelek megfogására
• Íválló kábeltér rekesz
• Reteszelés a kábeltér ajtó, földelés és szakaszoló között
• Kapacitív feszültségjelző
• Nyomásmérő
Opcionális felszereltség
Motoros hajtású szakaszolókapcsoló, segédérintkezőkkel
felszerelve.

D

K3 K3

Árat nem befolyásoló paraméterek:

20

Segédfeszültség-szintek:
24 V DC, 220V DC, 230V AC

Méretek és műszaki adatok
FBX C cella
Magasság (H)

1385 mm

Szélesség (W)

365 mm

Mélység (D)

750 mm

Tömeg

135 kg
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Szekunder kapcsolóberendezések

FBX kapcsolóberendezés kínálat

FBX T1 moduláris biztosítós szakaszolókapcsoló
cella

B

Az FBX T1 cella, egy SF6 szakaszolókapcsolóval kombinált biztosítóval rendelkező, fémtokozott kapcsolóberendezés. A biztosítós
szakaszolókapcsoló alsó és felső részénél is SF6 gázszigetelésű
földelőkapcsoló helyezkedik el. A három állású szakaszolókapcsoló
rugóerő tárolós hajtásmechanizmussal rendelkezik. A berendezes
mindket oldalrol bővithető.

Villamos paraméterek
Névleges
gyűjtősín
áramerősség (In)

Leágazás
névleges
áramerőssége (In)

Zárlati
megszakítóképesség (Isc)

Alapfelszereltség

Rendelési szám

12 kV

630 A

6 - 160 A

20 kA

FBX12T1

FBX12T1M

24 kV

630 A

6 - 160 A

16 kA

FBX24T1

FBX24T1M

Opciós felszereltség

Egyvonalas rajz és homlokkép
752

1287.5

Alapfelszereltség
• Három állású biztosítós szakaszolókapcsoló rugóerő tárolós
hajtásmechanizmussal
• Biztosító kiolvadás jelzés
• Szakaszolókapcsoló mechanizmus hajtókar foglalatok
• Kábeltér alsó lemez 1 erű kábelekhez (1x3x240 mm2)
• Bilincs 1 erű kábelek megfogására
• Íválló kábeltér rekesz
• Reteszelés a kábeltér ajtó, földelés és szakaszoló között
• Kapacitív feszültségjelző
• Nyomásmérő

116 116

H

284

643

Névleges
feszültség (Un)

691

Opcionális felszereltség
Motoros hajtású szakaszolókapcsoló, segédérintkezőkkel
felszerelve.

W

D

Árat nem befolyásoló paraméterek:
Segédfeszültség-szintek:
24 V DC, 220V DC, 230V AC

Méretek és műszaki adatok
FBX T1 cella
Magasság (H)

1385 mm

Szélesség (W)

495 mm

Mélység (D)

750 mm

Tömeg

160 kg
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Szekunder kapcsolóberendezések

FBX kapcsolóberendezés kínálat

FBX T2 moduláris megszakítós cella autonóm
védelemmel

B

Az FBX T2 cella, egy vákuummegszakítóval rendelkező, fémtokozott kapcsolóberendezés. Transzformátoros leágazás esetén, ha a
transzformátor teljesítménye nagyobb mint 1000 kVA, akkor biztosítós- szakaszolókapcsolós cella helyett megszakító cella alkalmazása javasolt. A szakaszolókapcsoló és a földelőszakaszoló SF6
gázszigetelésű. A berendezes mindket oldalrol bővithető.

Villamos paraméterek

Egyvonalas rajz és homlokkép

Névleges
feszültség (Un)

Névleges
gyűjtősín
áramerősség (In)

Leágazás
névleges
áramerőssége (In)

Zárlati
megszakítóképesség (Isc)

Rendelési szám
Alapfelszereltség

Opciós felszereltség

12 kV

630 A

630 A

20 kA

FBX12T2

FBX12T2M

24 kV

630 A

630 A

16 kA

FBX24T2

FBX24T2M

H

0

W

D

Alapfelszereltség
• Vákuummegszakító kézi hajtással, DPX-1 autonóm védelemmel,
áramszenzorral
• 1db Mitop kioldótekercs
• Három állású szakaszolókapcsoló
• Kábeltér alsó lemez 1 erű kábelekhez (1x3x240 mm2)
• Bilincs 1 erű kábelek megfogására
• Íválló kábeltér rekesz
• Reteszelés a kábeltér ajtó, földelés, szakaszoló és megszakító
között
• Kapacitív feszültségjelző
• Nyomásmérő
Opcionális felszereltség
• Motoros hajtású vákuummegszakító, segédérintkezőkkel
felszerelve.
• Állapot és hibajelzés

Árat nem befolyásoló paraméterek:
Méretek és műszaki adatok
FBX T2 cella
Magasság (H)

1385 mm

Szélesség (W)

495 mm

Mélység (D)

750 mm

Tömeg

190 kg

B-62

Segédfeszültség-szintek:
24 V DC, 220 V DC, 230 V AC
Áramváltó* primer áram értékek:
100 A, 200 A, 400 A, 800A

Szekunder kapcsolóberendezések

FBX kapcsolóberendezés kínálat

FBX T2 moduláris megszakítós cella Sepam vagy
Micom védelemmel

B

Az FBX T2 cella, egy vákuummegszakítóval rendelkező, fémtokozott kapcsolóberendezés. Transzformátoros leágazás esetén,
ha a transzformátor teljesítménye nagyobb mint 1000 kVA, akkor
biztositós-szakaszolókapcsolós cella helyett megszakitó cella alkalmazása javasolt. A szakaszolókapcsoló és a földelőszakaszoló SF6
gázszigetelésű. A berendezes mindket oldalrol bővithető.

Villamos paraméterek
Névleges
feszültség (Un)

Névleges
gyűjtősín
áramerősség (In)

Leágazás
névleges
áramerőssége (In)

Zárlati
megszakítóképesség (Isc)

Rendelési szám
Alapfelszereltség

Opciós felszereltség

12 kV

630 A

630 A

20 kA

FBX12T2V

FBX12T2VM

24 kV

630 A

630 A

16 kA

FBX24T2V

FBX24T2VM

Egyvonalas rajz és homlokkép

Alapfelszereltség
• Vákuummegszakító kézi hajtással, Sepam vagy MiCOM
védelemmel, áramváltókkal
• 2 db MX kioldótekercs
• Három állású szakaszolókapcsoló
• Kábeltér alsó lemez 1 erű kábelekhez (1x3x240 mm2)
• Bilincs 1 erű kábelek megfogására
• Íválló kábeltér rekesz
• Reteszelés a kábeltér ajtó, földelés, szakaszoló és megszakító
között
• Védelemkioldás jelzés
• Kapacitív feszültségjelző
• Nyomásmérő
• Szekunder fülke

H
W

D

Opcionális felszereltség
• Motoros hajtású vákuummegszakító, segédérintkezőkkel
felszerelve.
• Állapot és hibajelzés

Árat nem befolyásoló paraméterek:
Segédfeszültség-szintek:
24 V DC, 220 V DC, 230 V AC
Áramváltó* primer áram értékek:
100 A, 200 A, 400 A, 800A

Méretek és műszaki adatok
FBX T2 cella
Magasság (H)

1980 mm

Szélesség (W)

495 mm

Mélység (D)

750 mm

Tömeg

190 kg
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Szekunder kapcsolóberendezések

FBX kapcsolóberendezés kínálat

FBX SB moduláris szakaszolókapcsolós sínbontó
cella

B

Az FBX SB cella, egy szakaszolókapcsolóval rendelkező, fémtokozott kapcsolóberendezés. A szakaszolókapcsoló és földelőkapcsoló egy véglegesen lezárt, SF6 gázzal feltöltött, fém tokozatban
helyezkedik el. A berendezés mindkét oldalrol bővíthető.

Villamos paraméterek

Egyvonalas rajz és homlokkép

Névleges
feszültség (Un)

Névleges
gyűjtősín
áramerősség (In)

Leágazás
névleges
áramerőssége (In)

Zárlati
megszakítóképesség (Isc)

Alapfelszereltség

Rendelési szám
Opciós felszereltség

12 kV

630 A

630 A

20 kA

FBX12SB

FBX12SBM

24 kV

630 A

630 A

16 kA

FBX24SB

FBX24SBM

Alapfelszereltség
• Három állású szakaszolókapcsoló rugóerő tárolós
hajtásmechanizmussal
• Íválló kábeltér rekesz
• Reteszelés a kábeltér ajtó, földelés és szakaszoló között
• Kapacitív feszültségjelző
• Nyomásmérő
Opcionális felszereltség
Motoros hajtású szakaszolókapcsoló, segédérintkezőkkel
felszerelve.

Árat nem befolyásoló paraméterek:
Segédfeszültség-szintek:
24 V DC, 220V DC, 230V AC

Méretek és műszaki adatok
FBX C cella
Magasság (H)

1380 mm

Szélesség (W)

680 mm

Mélység (D)

750 mm

Tömeg

200 kg
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Szekunder kapcsolóberendezések

FBX kapcsolóberendezés kínálat

FBX M4 moduláris mérőcella
Az FBX M4 mérőcella, 3 db áram és 3 db feszültségváltóval rendelkező, fémtokozott berendezés. A berendezés a jobb és a bal
oldalon is felső sínezéssel rendelkezik. A merőcellába beépített
feszültségváltók lehetőséget biztosítanak az egyes megszakítós leágazások feszültség/frekvencia/teljesítmény alapú védelmi funkciók
használatához. (Speciális alkalmazás példa B-58 oldal)

B

Villamos paraméterek
Névleges
feszültség
(Un)

Névleges
gyűjtősín
áramerősség
(In)

Leágazás
névleges
áramerőssége
(In)

Zárlati
megszakítóképesség
(Isc)

Rendelési szám

12 kV

630 A

-

-

FBX12M4

24 kV

630 A

-

-

FBX24M4

Alapfelszereltség

Egyvonalas rajz és homlokkép

Alapfelszereltség
• Áramváltók
• Feszültségváltók
• Íválló zárt kábeltér
• Felső síncsatlakozások mindkét irányba
Hitelesítés

Rendelési szám

MKEH hitelesítés elszámolási
méréshez

MKEH3CT3VT*

H

W

* Az MKEH3CT3VT szolgáltatás árából további kedvezmény nem
érvényesíthető.

Árat nem befolyásoló paraméterek:
Áramváltó* primer áram értékek:
20A, 40A, 50A, 80 A, 100 A, 150 A, 200 A
Feszültségváltó* értékek:
11/√3 / 100/√3 / 100/(3 vagy √3) kV
22/√3 / 100/√3 / 100/(3 vagy √3) kV
* A mérőváltók pontossági osztálya (0,2S)

D

Méretek és műszaki adatok
FBX C cella
Magasság (H)

1385 mm

Szélesség (W)

1000 mm

Mélység (D)

750 mm

Tömeg

490 kg
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Szekunder kapcsolóberendezések

SM6 kapcsolóberendezés bemutatása
A Schneider Electric több, mint 40 éve fejleszt kifejezetten középfeszültségű hálózatokhoz való felhasználásra szánt különféle védelmi, felügyeleti és
vezérlő berendezéseket.
Az SM6 kapcsolóberendezést a hosszú évek alatt szerzett tapasztalatokra
építve alakítottuk ki. A berendezésben a legújabb technológiai megoldások kerültek alkalmazásra, így biztosítva a folyamatos üzemeltetést és a
kezelőszemélyzet megfelelő biztonságát.

B

kA
25
SF1 or/and Evolis*
16

SF1
or/and
Evolis*
630

1250

A

Átfogó megoldás
Az SM6 kapcsolóberendezés teljesen kompatibilis a
• PowerMeter készülékekkel.
• Sepam több-funkciós védelmi relékkel
- Védelem
- Mérések és diagnosztika.
• VIP önmagát tápláló védelmi relével a védelem biztosítására. Az SM6
kapcsolóberendezés így könnyen integrálható bármilyen felügyeleti és
vezérlő rendszerbe.
- Helyi és távoli kijelzés és vezérlés.

A belső ívképződésnek ellenálló tokok
Belső ívállóság: A-FL és A-FLR.
• 3-oldali IAC belső ívvédelem: A-FL, 12.5 kA 1 s, 16 kA 1 s és 20 kA 1s az
SM6-24, illetve 16 kA 1 s az SM6-36 esetében.
• 4-oldali IAC belső ívvédelem: A-FLR, 12.5 kA 1s, 16 kA 1 s és 20 kA 1 s
az SM6-24 esetében.
• Választható elvezetések:
- alső elvezetés
- felső elvezetés SM6-24 esetében
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Szekunder kapcsolóberendezések

SM6 kapcsolóberendezés bemutatása
Könnyen és biztonságosan üzemeltethető
SM6, a termékskála, amely már bizonyított
• háromállású kapcsoló a véletlen kapcsolási műveletek
megakadályozására;
• a földelő szakaszoló teljes zárási képessége;
• pozitív megszakítás állásjelzéssel;
• belső ívállóság mind a kábel-, mind pedig a kapcsolótérben;
• a kapcsolók állásának érthető és animált kijelzése;
• egyetlen kapcsolókar „antireflex” funkcióval;
• osztott terű cellák.

B

SM6: a termékskála, távvezérelhetőségre
és felügyeletre tervezve
Az SM6 kapcsolókészülék tökéletesen adaptálható távvezérelt
alkalmazásokhoz. A berendezés motorizálható, a telepítéskor vagy
később, a használat során bármikor, a folyamatos üzem megszakítása
nélkül. Az SM6 összekapcsolható az Easergy T200 távvezérlő készülékkel,
amellyel gyorsan és egyszerűen biztosítható a kapcsolókészülék
üzembiztos működése.

Kis méret
SM6, az optimalizált termékskála
• kis helyigény, kisméretű bővíthető cellákkal
• a kapcsolóberendezések elhelyezéséhez szükséges tér racionalizálása
• csökkentett építészeti költségek
• könnyű beépítés kültéri kapcsoló- és transzformátorállomásokba,
amelyre az SM6 különösen alkalmas

Bővíthetőség
SM6, az átfogó termékskála
• az Ön jelenlegi és jövőbeni igényeit kielégítő átfogó ajánlat;
• az Ön jelenlegi létesítményének bővítéséhez alkalmazott koncepció;
• egy olyan termék, melyet arra terveztek, hogy minden szabványos
előírásnak eleget tegyen;
• az Ön létesítményének távvezérlését elősegítő berendezés.

Karbantartás
SM6, a csökkentett karbantartás igényű termékskála
• az aktív részek (megszakítás és földelés) egy tartósan szigetelt, SF6-tal
feltöltött tartályban vannak egybeépítve;
• a vezérlő mechanizmusok – tervezésük révén – normál üzemi
körülmények között csökkentett karbantartással működnek;
• megnövelt villamos élettartam.
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Szekunder kapcsolóberendezések

SM6 kapcsolóberendezés bemutatása
Ismertetés

Műszaki jellemzői mellett az SM6 megfelel az élet- és vagyonvédelem,
a telepítés és üzemeltetés egyszerűsége és a környezet védelme iránt
támasztott követelményeknek.

B

Az SM6 cellákat beltéri alkalmazásra tervezték (IP3X). Kis méretűek, a
következő jellemző adatokkal:
• szélesség: 375 mm, 500 mm és 750 mm;
• magasság:1600 mm;
• mélység: 840 mm;
így könnyen beépíthetőek kis helyiségekbe vagy előre gyártott
transzformátorállomásokba. A kábelcsatlakozások a cellák szemközti
oldala felől szerelhetők.
Minden vezérlő funkció a homloklapon található, így leegyszerűsödik az
üzemeltetés.
A cellákat számos kiegészítővel lehet felszerelni (relék, többmagos
feszültség és áramváltók, túlfeszültséglevezetők, távvezérlés stb.).

Szabványok

Az SM6 cellák megfelelnek az alábbi ajánlásoknak, szabványoknak és
specifikációknak:
• ajánlások: IEC 60265, 60694, 60420, 62271=200, 62271=100,
62271=102, 60255
• UTE szabványok:
NFC 13.100, 13.200, 64.130, 64.160;
• EDF specifikációk: HN 64-S-41, 64-S-43.

Jelölés

Az SM6 cellákat kód jelöli, amely a következő információkat tartalmazza:
• a funkció jelölése, azaz a villamos kapcsolási ábra kódja: IM, QM,
DM1, CM, DM2 stb.
• a névleges áramerősségek: 400 – 600 – 1250 A;
• a névleges feszültségek: 7,2 – 12 – 17,5 – 24 kV;
• termikus határáram maximális értékei: 12,5 – 16 – 20 – 25 kA/1 s;
• a berendezés RAL 9002 színű.
Példa egy IM 400 – 24 – 12,5 jelölésű cellával:
• az IM a „betáplálás-” vagy „leágazás” cellát azonosítja,
• a 400 a névleges áramerősséget jelöli, ami itt 400 A;
• a 24 jelölés értelmében a névleges feszültség 24 kV;
• a 12,5 azt jelzi, hogy a termikus határáram maximális értéke
12,5 kA/1 s.
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Szekunder kapcsolóberendezések

SM6 kapcsolóberendezés bemutatása
Ipartelepi állomás
NAF/KÖF állomás

Kapcsolóberendezés
GBC-B

QM QM IM

IM

IMB GBM QM DM1-S

GBC-B

DM1-A

DE59200EN-LG

DM1-A

Betáp

ÁTK

Betáp

KÖF/KIF transzformátor állomás
QM NSM-B

GBM SM TM

NSM-C

Tartalék
generátor
betáp

sQM CVM CVM DM1-W

Tartalék
betáp

Kapcsolóberendezés
QM QM GBC-B

IM

IMB GBM IM

GBC-B

DM1-S

DM1-S

ÁTK

betáp

betáp

ÁTK: Átkpacsoló Automatika
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Szekunder kapcsolóberendezések

Rendelési szám magyarázat
Rendelési szám magyarázat

B

SM6

12

06

Kapcsolóberendezés
típusa

Névleges
feszültség

Névleges
áramerősség

SM6 - légszigetelésű
fémtokozott moduláris
kapcsolóberendezés

12 - 12 kV
24 - 24 kV

06 - 630 A
12 - 1250 A
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IM

M

Cella típusa

Opciós változat

IM - szakaszolókapcsolós cella
QM - biztosítóval kombinált szakaszolókapcsolós
cella
DM1A - SF megszakítós cella kábeles
csatlakozással
DM1AVT - feszültségváltós, SF megszakítós cella
kábeles csatlakozással
DM1D - SF megszakítós cella alsó
síncsatlakozással
DM1S - SF megszakítós cella öntápos védelemmel
IMB - szakaszolókapcsolós sínbontó cella
GBM - sínemelő cella
GBCA - GBCB - mérőmező síncsatlakozással

M - motoros hajtás

B
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Szekunder kapcsolóberendezések

SM6 kapcsolóberendezés kínálat

SM6 IM szakaszolókapcsolós cella
Az SM6 IM típusú cella egy szakaszolókapcsolóval rendelkező fémtokozott kapcsolóberendezés. A berendezés modulárisan
egymás mellé helyezhető cellákból épül fel, tökéletesen megfelel a
középfeszültségű villamosenergia ellátásra. A szakaszolókapcsolós
cellában levő, fémes tokozásban található készülékben ívoltóközegként a kénhexafluorid (SF6) gáz kerül felhasználásra. A cella felső
részében a sínezés légszigetelésű. A működtető elemek a homlokoldalon foglalnak helyet.

B

Villamos paraméterek
Egyvonalas rajz és homlokkép

H

W

Névleges feszültség
(Un)

Névleges
gyűjtősín
áramerősség (In)

Leágazás
névleges
áramerőssége (In)

Zárlati
megszakítóképesség (Isc)

Rendelési szám
Alapfelszereltség

12 kV

630 A

630 A

-

SM61206IM

SM61206IMM

24 kV

630 A

630 A

-

SM62406IM

SM62406IMM

Alapfelszereltség
• CIT átbillenőrugós kézi hajtás
• Kábeltér alsó lemez 1 erű kábelekhez (1x3x240 mm2)
• Íválló zárt kábeltér (16 kA/1s)
• Ívterelő lemez alsó ívkifúváshoz
• Reteszelés a kábeltér és a földelés között
• Nyomásmérő
• Kapacitív feszültségjelző
• Cellafűtés (50W 220 V AC)
Opcionális felszereltség
Távvezérelhető motoros hajtású szakaszolókapcsoló,
segédérintkezőkkel felszerelve.

Árat nem befolyásoló paraméterek:
Segédfeszültség-szintek:
24 V DC, 220V DC, 230V AC

Méretek és műszaki adatok
SM6 IM cella
Magasság (H)

1600 mm

Szélesség (W)

375 mm

Mélység (D)

1030 mm

Tömeg

130 kg

D
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Opciós felszereltség

Szekunder kapcsolóberendezések

SM6 kapcsolóberendezés kínálat

SM6 QM biztosítós szakaszolókapcsolós cella
Az SM6 QM típusú cella, egy biztosítós szakaszolókapcsolóval
rendelkező fémtokozott kapcsolóberendezés. A berendezés modulárisan egymás mellé helyezhető cellákból épül fel, tökéletesen
megfelel a középfeszültségű villamosenergia ellátásra. A szakaszolókapcsolós cellában levő, fémes tokozásban található készülékben
ívoltóközegként a kénhexafluorid (SF6) gáz kerül felhasználásra.
A cella felső részében a sínezés légszigetelésű. A működtető elemek
a homlokoldalon foglalnak helyet.

B

Villamos paraméterek
Névleges feszültség
(Un)

Névleges
gyűjtősín
áramerősség (In)

Leágazás
névleges
áramerőssége (In)

Zárlati
megszakítóképesség (Isc)

Rendelési szám
Alapfelszereltség

Opciós felszereltség

12 kV

630 A

100 A

20 kA

SM61206QM

SM61206QMM

24 kV

630 A

100 A

16 kA

SM62406QM

SM62406QMM

Egyvonalas rajz és homlokkép

Alapfelszereltség
• Rugóerőtárolós átbillenőrugós kézi CI1 hajtással
• Kábeltér alsó lemez 1 erű kábelekhez (1x3x95 mm2)
• Íválló zárt kábeltér (16 kA/1s)
• Ívterelő lemez alsó ívkifúváshoz
• Reteszelés a kábeltér és a földelés között
• Nyomásmérő
• Kapacitív feszültségjelző
• Cellafűtés (50W 220 V AC)
• Munkaáramú kioldótekercs
• 1klt primer biztosító betét

H

W

Opcionális felszereltség
Távvezérelhető motoros hajtású szakaszolókapcsoló,
segédérintkezőkkel felszerelve.

Árat nem befolyásoló paraméterek:
Segédfeszültség-szintek:
24 V DC, 220V DC, 230V AC

D

Méretek és műszaki adatok
SM6 QM cella
Magasság (H)

1600 mm

Szélesség (W)

375 mm

Mélység (D)

1030 mm

Tömeg

160 kg
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Szekunder kapcsolóberendezések

SM6 kapcsolóberendezés kínálat

SM6 DM1-S megszakítós cella autonóm
védelemmel

B

Az SM6 DM1-S típusú cella, egy megszakítóval rendelkező fémtokozott kapcsolóberendezés. A berendezés modulárisan egymás
mellé helyezhető cellákból épül fel, tökéletesen megfelel a középfeszültségű villamosenergia ellátásra. A megszakítós cellában levő,
fémes tokozásban található készülékben ívoltóközegként a kénhexafluorid (SF6) gáz kerül felhasználásra. A cella felső részében
a sínezés légszigetelésű. A működtető elemek a homlokoldalon
foglalnak helyet. Az SM6 DM1-A megszakítós vonali cella, mind betáplálási, mind leágazási védelemre alkalmazható.

Villamos paraméterek
Egyvonalas rajz és homlokkép

H

W

Névleges
gyűjtősín
áramerősség
(In)

Leágazás
névleges
áramerőssége
(In)

Zárlati
megszakítóképesség
(Isc)

Rendelési szám
Alapfelszereltség

Opciós
felszereltség

12 kV

630 A

630 A

20 kA

SM61206DM1S

SM61206DM1SM

24 kV

630 A

630 A

16 kA

SM62406DM1S

SM62406DM1SM

Alapfelszereltség
• SF1 típusú SF6 gázszigetelésű megszakító kézi CS hajtással
• VIP45 védelemmel és áramszenzorokkal
• 1 db Mitop és 1 db munkaáramú kioldótekercs
• Segédérintkezők a megszakítón, szakaszolón és földelőn
• Kábeltér alsó lemez 1 erű kábelekhez (1x3x240 mm2)
• Íválló zárt kábeltér (16 kA/1s)
• Ívterelő lemez alsó ívkifúváshoz
• Reteszelés a kábeltér és a földelés között
• Nyomásmérő
• Kapacitív feszültségjelző
• Cellafűtés (50W 220 V AC)
Opcionális felszereltség
Távvezérelhető motoros hajtású megszakító, segédérintkezőkkel
felszerelve.

D

Méretek és műszaki adatok
SM6 DM1-S cella
Magasság (H)

1600 mm

Szélesség (W)

750 mm

Mélység (D)

1230 mm

Tömeg

410 kg
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Névleges feszültség
(Un)

Árat nem befolyásoló paraméterek:
Segédfeszültség-szintek:
24 V DC, 220V DC, 230V AC

Szekunder kapcsolóberendezések

SM6 kapcsolóberendezés kínálat

SM6 DM1-A megszakítós vonali cella
Az SM6 DM1-A típusú cella, egy megszakítóval rendelkező fémtokozott kapcsolóberendezés. A berendezés modulárisan egymás
mellé helyezhető cellákból épül fel, tökéletesen megfelel a középfeszültségű villamosenergia ellátásra. A megszakítós cellában levő,
fémes tokozásban található készülékben ívoltóközegként a kénhexafluorid (SF6) gáz kerül felhasználásra. A cella felső részében
a sínezés légszigetelésű. A működtető elemek a homlokoldalon
foglalnak helyet.

B

Az SM6 DM1-A megszakítós vonali cella, mind betáplálási, mind
leágazási védelemre alkalmazható.

Villamos paraméterek
Névleges feszültség
(Un)

Névleges
gyűjtősín
áramerősség
(In)

Leágazás
névleges
áramerőssége
(In)

Egyvonalas rajz és homlokkép
Zárlati
megszakítóképesség
(Isc)

Rendelési szám
Alapfelszereltség

Opciós felszereltség

12 kV

630 A

630 A

20 kA

SM61206DM1A

SM61206DM1AM

12 kV

1250 A

1250 A

20 kA

SM61212DM1A

SM61212DM1AM

24 kV

630 A

630 A

16 kA

SM62406DM1A

SM62406DM1AM

24 kV

1250 A

1250 A

16 kA

SM62412DM1A

SM62412DM1AM

Alapfelszereltség
• SF1 típusú SF6 gázszigetelésű megszakító kézi hajtással
• Sepam 20*-as típusú védelem áramváltókkal, szekunder fülkével
• 2 db munkaáramú kioldótekercs
• Segédérintkezők a megszakítón, szakaszolón és földelőn
• Kábeltér alsó lemez 1 erű kábelekhez (1x3x240 mm2)
• Íválló zárt kábeltér (16 kA/1s)
• Ívterelő lemez alsó ívkifúváshoz, reteszelés a kábeltér és a
földelés között
• Nyomásmérő
• Kapacitív feszültségjelző
• Cellafűtés (50W 220 V AC)
* Alapfelszereltségben SEPAM S20 típusú védelem van, eltérő
igény esetén kérjük keresse fel Schneider Electric kapcsolattartóját.
Opcionális felszereltség
Távvezérelhető motoros hajtású szakaszolókapcsoló,
segédérintkezőkkel felszerelve.

Árat nem befolyásoló paraméterek:

H

W

D

Méretek és műszaki adatok
SM6 DM1-A cella
Magasság (H)

2050 mm

Szélesség (W)

750 mm

Mélység (D)

1230 mm

Tömeg

410 kg

Segédfeszültség-szintek:
24 V DC, 220V DC, 230V AC
Áramváltó* primer áram értékek:
200 A, 400 A, 600A, 800A, 1200A
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Szekunder kapcsolóberendezések

SM6 kapcsolóberendezés kínálat

SM6 DM1-AVT megszakítós vonali cella feszültségváltóval

B

Az SM6 DM1-AVT típusú cella, egy megszakítóval rendelkező fémtokozott kapcsolóberendezés. A berendezés modulárisan egymás
mellé helyezhető cellákból épül fel, tökéletesen megfelel a középfeszültségű villamosenergia ellátásra. A megszakítós cellában levő,
fémes tokozásban található készülékben ívoltóközegként a kénhexafluorid (SF6) gáz kerül felhasználásra. A cella felső részében
a sínezés légszigetelésű. A működtető elemek a homlokoldalon
foglalnak helyet. Az SM6 DM1-A megszakítós vonali cella, mind betáplálási, mind leágazási védelemre alkalmazható, kifejezetten ott
ahol szükség lehet feszültség, frekvencia vagy teljesítménymérés
alapú védelmi funkcióra.

Egyvonalas rajz és homlokkép

H

W

Villamos paraméterek
Névleges
feszültség
(Un)

Névleges
gyűjtősín
áramerősség
(In)

Leágazás
névleges
áramerőssége
(In)

Zárlati
megszakítóképesség
(Isc)

12 kV

630 A

630 A

12 kV

1250 A

24 kV

630 A

24 kV

1250 A

Opciós
felszereltség

20 kA

SM61206DM1AVT

SM61206DM1AVTM

1250 A

20 kA

SM61212DM1AVT

SM61212DM1AVTM

630 A

16 kA

SM62406DM1AVT

SM62406DM1AVTM

1250 A

16 kA

SM62412DM1AVT

SM62412DM1AVTM

Alapfelszereltség
• SF1 típusú SF6 gázszigetelésű megszakító kézi hajtással
• Sepam 40*-es típusú védelem áram-, és feszültségváltókkal,
szekunder fülkével, 2 db munkaáramú kioldótekercs
• Segédérintkezők a megszakítón, szakaszolón és földelőn
• Kábeltér alsó lemez 1 erű kábelekhez (1x3x240 mm2)
• Íválló zárt kábeltér (16 kA/1s), ívterelő lemez alsó ívkifúváshoz
• Reteszelés a kábeltér és a földelés között
• Nyomásmérő, Kapacitív feszültségjelző, Cellafűtés (50W 220 V AC)
* Alapfelszereltségben SEPAM S40 típusú védelem van, eltérő
igény esetén kérjük keresse fel Schneider Electric kapcsolattartóját.

D

Méretek és műszaki adatok
SM6 DM1-AVT cella
Magasság (H)

2050 mm

Szélesség (W)

750 mm

Mélység (D)

1230 mm

Tömeg

470 kg

Opcionális felszereltség
Távvezérelhető motoros hajtású szakaszolókapcsoló, segédérintkezőkkel felszerelve.

Árat nem befolyásoló paraméterek:
Segédfeszültség-szintek:
24 V DC, 220V DC, 230V AC
Áramváltó* primer áram értékek:
200 A, 400 A, 600 A, 800 A, 1200 A
Feszültségváltó* értékek:
11/√3 / 100/√3 / 100/(3 vagy √3) kV
22/√3 / 100/√3 / 100/(3 vagy √3) kV
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Rendelési szám
Alapfelszereltség

Szekunder kapcsolóberendezések

SM6 kapcsolóberendezés kínálat

SM6 IMB szakaszolókapcsolós sínbontó cella
Az SM6 IMB típusú cella egy szakaszolókapcsolós sínbontóval
rendelkező fémtokozott kapcsolóberendezés. A berendezés modulárisan egymás mellé helyezhető cellákból épül fel, tökéletesen
megfelel a középfeszültségű villamosenergia ellátásra. A szakaszolókapcsolós cellában levő, fémes tokozásban található készülékben
ívoltóközegként a kénhexafluorid (SF6) gáz kerül felhasználásra. A
cella felső részében a sínezés légszigetelésű. A működtető elemek a
homlokoldalon foglalnak helyet.
Az IMB sínbontó cellához szükség van egy GBM (B-79. oldal)
sínemelő cellára, mivel az IMB sínbontó cella felső bejövő és alsó
elmenő sínezéssel rendelkezik. Amennyiben szükség van elszámolási mérésre is, úgy lehetőség van a GBC-A (B-80. oldal) mérőmező
használatára a GBM sínemelő cella helyett.

B

Egyvonalas rajz és homlokkép

Villamos paraméterek
Névleges feszültség
(Un)

Névleges
gyűjtősín
áramerősség (In)

Leágazás
névleges
áramerőssége (In)

Zárlati
megszakítóképesség (Isc)

Rendelési szám
Alapfelszereltség

Opciós felszereltség

12 kV

630 A

630 A

-

SM61206IMB

SM61206IMBM

24 kV

630 A

630 A

-

SM62406IMB

SM62406IMBM

H

Alapfelszereltség
• CIT átbillenőrugós kézi hajtás
• Kábeltér alsó lemez 1 erű kábelekhez (1x3x240 mm2)
• Íválló zárt kábeltér (16 kA/1s)
• Ívterelő lemez alsó ívkifúváshoz
• Reteszelés a kábeltér és a földelés között
• Nyomásmérő
• Kapacitív feszültségjelző
• Cellafűtés (50W 220 V AC)

W

Opcionális felszereltség
Távvezérelhető motoros hajtású szakaszolókapcsoló,
segédérintkezőkkel felszerelve.

Árat nem befolyásoló paraméterek:
Segédfeszültség-szintek:
24 V DC, 220V DC, 230V AC

Méretek és műszaki adatok
SM6 IMB cella
Magasság (H)

1600 mm

Szélesség (W)

375 mm

Mélység (D)

1030 mm

Tömeg

140 kg
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Szekunder kapcsolóberendezések

SM6 kapcsolóberendezés kínálat

SM6 DM1-D megszakítós sínbontó cella
Az SM6 DM1-D megszakítós sínbontós leágazási típusú cella egy
fémtokozott középfeszültségű kapcsolóberendezés. A berendezés
modulárisan egymás mellé helyezhető cellákból épül fel, tökéletesen megfelel a középfeszültségű villamosenergia ellátásra. A megszakítós cellában levő, fémes tokozásban található készülékben
ívoltóközegként a kénhexafluorid (SF6) gáz kerül felhasználásra.
A cella felső és alsó részében a sínezés légszigetelésű. A működtető elemek a homlokoldalon foglalnak helyet. Az DM1-D megszakítós sínbontó cellához szükség van egy GBM (B-79 oldal) sínemelő
cellára. Amennyiben szükség van elszámolási mérésre is, úgy lehetőség van a GBC-A (B-80. oldal) mérőmező használatára a GBM
sínemelő cella helyett.

B

Egyvonalas rajz és homlokkép

Villamos paraméterek
Névleges
feszültség
(Un)

H

W

Névleges
gyűjtősín
áramerősség
(In)

Leágazás
névleges
áramerőssége
(In)

Zárlati
megszakítóképesség
(Isc)

Rendelési szám
Alapfelszereltség

Opciós felszereltség

12 kV

630 A

630 A

20 kA

SM61206DM1D

SM61206DM1DM

12 kV

1250 A

1250 A

20 kA

SM61212DM1D

SM61212DM1DM

24 kV

630 A

630 A

16 kA

SM62406DM1D

SM62406DM1DM

24 kV

1250 A

1250 A

16 kA

SM62412DM1D

SM62412DM1DM

Alapfelszereltség
• SF1 típusú SF6 gázszigetelésű megszakító kézi hajtással
• Sepam 20*-as típusú védelem áramváltókkal, szekunder fülkével
• 2 db munkaáramú kioldótekercs
• Segédérintkezők a megszakítón, szakaszolón és földelőn
• Kábeltér alsó lemez 1 erű kábelekhez (1x3x240 mm2)
• Íválló zárt kábeltér (16 kA/1s), ívterelő lemez alsó ívkifúváshoz
• Reteszelés a kábeltér és a földelés között
• Nyomásmérő, kapacitív feszültségkijelző
• Cellafűtés (50W 220 V AC)
* Alapfelszereltségben SEPAM S20 típusú védelem van, eltérő
igény esetén kérjük keresse fel Schneider Electric kapcsolattartóját.

Méretek és műszaki adatok
SM6 DM1-D cella
Magasság (H)

2050 mm

Szélesség (W)

750 mm

Mélység (D)

1230 mm

Tömeg

410 kg

Opcionális felszereltség
Távvezérelhető motoros hajtású szakaszolókapcsoló,
segédérintkezőkkel felszerelve.

Árat nem befolyásoló paraméterek:
Segédfeszültség-szintek:
24 V DC, 220V DC, 230V AC
Áramváltó* primer áram értékek:
200 A, 400 A, 600 A, 800 A, 1000 A, 1200 A
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Szekunder kapcsolóberendezések

SM6 kapcsolóberendezés kínálat

SM6 GBM sínemelő cella
Az SM6 GBM típusú cella egy sínemelő sínezéssel rendelkező fémtokozott kapcsolóberendezés. A berendezés modulárisan egymás
mellé helyezhető cellákból épül fel, tökéletesen megfelel a középfeszültségű villamosenergia ellátásra. A cella teljesen légszigetelésű.

B

Az GBM sínemelő cella elé szükség van egy IMB (630 A) vagy
DM1-D (630 - 1250 A) sínbontó cellára. Amennyiben szükség van
elszámolási mérésre is, úgy használjon a GBM sínemelő cella helyett a GBC-A (xy. oldal) mérőmezőt.

Villamos paraméterek
Névleges
feszültség
(Un)

Névleges
gyűjtősín
áramerősség
(In)

Leágazás
névleges
áramerőssége (In)

Zárlati megszakítóképesség (Isc)

Rendelési szám

12 kV

630 A

630 A

-

SM61206GBM

12 kV

1250 A

1250 A

-

SM61212GBM

24 kV

630 A

630 A

-

SM62406GBM

24 kV

1250 A

1250 A

-

SM62412GBM

Alapfelszereltség

Egyvonalas rajz és homlokkép

H

Alapfelszereltség
• Íválló zárt kábeltér (16 kA/1s)
• Ívterelő lemez alsó ívkifúváshoz
• Reteszelés a kábeltér és a földelés között
• Kapacitív feszültségjelző
• Cellafűtés (50W 220 V AC)

W

D

Méretek és műszaki adatok
SM6 GBM cella
Magasság (H)

1600 mm

Szélesség (W)

375 mm

Mélység (D)

1030 mm

Tömeg

130 kg
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Szekunder kapcsolóberendezések

SM6 kapcsolóberendezés kínálat

SM6 GBC-A sínemelő mérőcella
Az SM6 GBC-A sínemelő mérőcella egy fémtokozott berendezés.
A berendezés modulárisan egymás mellé helyezhető cellákból
épül fel, tökéletesen megfelel a középfeszültségű villamosenergia
ellátásra. A mérőcellában levő, fémes tokozásban található sínezés
az alsó részen balról, a felső részen jobbról megy el. A cella sínezése légszigetelésű. Az GBC-A sínemelő mérőcella elé szükség
van egy IMB szakaszolókapcsolós (630 A) vagy DM1-D megszakítós (630 - 1250 A) sínbontó cellára.
Amennyiben kizárólag elszámolási mérésre van szükség és nincs
szakaszolási igény, javasolt a GBC-B mérőcella használata.

B

Villamos paraméterek
Egyvonalas rajz és homlokkép

H

W

Névleges
feszültség
(Un)

Névleges
gyűjtősín
áramerősség (In)

Leágazás
névleges
áramerőssége
(In)

Zárlati megszakítóképesség (Isc)

Rendelési szám

12 kV

630 A

630 A

-

SM61206GBCA

12 kV

1250 A

1250 A

-

SM61212GBCA

24 kV

630 A

630 A

-

SM62406GBCA

24 kV

1250 A

1250 A

-

SM62412GBCA

Alapfelszereltség

Alapfelszereltség
• Áramváltók
• Feszültségváltók
• Íválló zárt kábeltér (16 kA/1s)
• Ívterelő lemez alsó ívkifúváshoz
• Cellafűtés (50W 220 V AC)
Opcionális felszereltség

Rendelési szám

MKEH hitelesítés elszámolási
méréshez

MKEH3CT3VT*

* Az MKEH3CT3VT szolgáltatás árából további kedvezmény nem
érvényesíthető.

Árat nem befolyásoló paraméterek:
Méretek és műszaki adatok

Áramváltó* primer áram értékek:
200 A, 400 A, 600 A, 800 A, 1000 A

SM6 GBC-A cella
Magasság (H)

1600 mm

Szélesség (W)

750 mm

Mélység (D)

1030 mm

Tömeg

300 kg
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Feszültségváltó* értékek:
11/√3 / 100/√3 / 100/(3 vagy √3) kV
22/√3 / 100/√3 / 100/(3 vagy √3) kV
* A merőváltók pontossagi osztálya (0,2S)

Szekunder kapcsolóberendezések

SM6 kapcsolóberendezés kínálat

SM6 GBC-B mérőcella
Az SM6 GBC-B mérőcella egy fémtokozott berendezés. A berendezés modulárisan egymás mellé helyezhető cellákból épül fel,
tökéletesen megfelel a középfeszültségű villamosenergia ellátásra.
A cella sínezése légszigetelésű.

B

Az GBC-B mérőcella elé nincs szükség külön sínbontó cellára,
mivel a mérőcellában levő sínezés az alsó és felső részen egyaránt
felülről megy el.

Villamos paraméterek
Névleges
feszültség
(Un)

Névleges
gyűjtősín
áramerősség
(In)

Leágazás
névleges
áramerőssége
(In)

Zárlati megszakítóképesség (Isc)

Rendelési szám

12 kV

630 A

630 A

-

SM61206GBCB

12 kV

1250 A

1250 A

-

SM61212GBCB

24 kV

630 A

630 A

-

SM62406GBCB

24 kV

1250 A

1250 A

-

SM62412GBCB

Alapfelszereltség

Egyvonalas rajz és homlokkép

H

Alapfelszereltség
• Áramváltók
• Feszültségváltók
• Íválló zárt kábeltér (16 kA/1s)
• Ívterelő lemez alsó ívkifúváshoz
• Cellafűtés (50W 220 V AC)

W

Opcionális felszereltség

Rendelési szám

MKEH hitelesítés elszámolási
méréshez

MKEH3CT3VT*

* Az MKEH3CT3VT szolgáltatás árából további kedvezmény nem
érvényesíthető.

Árat nem befolyásoló paraméterek:
Áramváltó* primer áram értékek:
200 A, 400 A, 600 A, 800 A, 1000 A

Méretek és műszaki adatok

Feszültségváltó* értékek:
11/√3 / 100/√3 / 100/(3 vagy √3) kV
22/√3 / 100/√3 / 100/(3 vagy √3) kV

Magasság (H)

1600 mm

* A merőváltók pontossagi osztálya (0,2S)

Szélesség (W)

750 mm

Mélység (D)

1030 mm

Tömeg

300 kg

SM6 GBC-B cella
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Szekunder kapcsolóberendezések

Premset kapcsolóberendezés bemutatása

Biztonság
Egyszerű és felhasználóbarát

B

A Premset 3 az 1-ben rendszere a legmegbízhatóbb, könnyen kezelhető középfeszültségű kapcsolóberendezés, ami a következő funkciókat biztosítja:
• Földelés egyetlen mozdulattal
• Intuitív sémaképek és működtetés
• Közvetlen kábel földelés
• Pozitívan vezérelt, beépített reteszek
• A kábelek vizsgálatához könnyen hozzáférhető nyomatási pontok.

Kapcsolás, szakaszolás és földelés akár egyetlen folyamatos mozdulattal:

1

Zárt

1

1

2

Nyitott és

kiszakaszolt
2 2

3

3 3

Földelt

PM104062

Premset
kapcsolóberendezés

1

2

3

1.Földelő rövidre záró
fogantyúja
2.Feszültség
vizsgálócsatlakozók
3.Kábelvizsgáló eszköz
retesze

A kezelő biztonságban van a kábel vizsgálata közben
• nem kell kinyitni a kábelcsatlakozó térrész ajtaját a kábelcsatlakozásokhoz való hozzáféréshez
• teljes reteszelést biztosít a földelő szakaszolóval
• dupla szigetelési távolságot biztosít a vizsgálat során
• megkönnyíti a kábel csatlakoztatását a specifikus vizsgálócsatlakozókkal.
A kábelvizsgáló eszköz a mező elején található.

Nyugalom és biztonság az SSIS technológiának köszönhetően
A teljes kapcsolóberendezés számára megnövelt védelmet nyújtó árnyékolt szilárd szigeteléssel
láttak el. Ez meghosszabítja a berendezés élettartamát, így csökkenti a teljes üzemi költséget (TCO Total cost of ownership).
Mivel a fő áramkörnek egyik része sincs kitéve a szabad levegőnek, és földelt árnyékolóval védik, a
rendszer véletlen érinthető, és jelentősen csökkenti a belső ív kockázatát.
A rendszer minden hálózati felhasználáshoz megfelelő, ilyen például:
Szakaszolókapcsoló vagy megszakító
Integrált mérőmezők áram- és feszültségváltóval
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Szekunder kapcsolóberendezések

Premset kapcsolóberendezés bemutatása

Hatékonyság
Rugalmas telepítés, gyors üzembe helyezés
Mivel a termékcsaládban található berendezések kivitele minden konfiguráció esetén azonos, a
kapcsolóberendezés egyszerűbben szabható testre, mint valaha. A szabványosított és kisebb méretének, valamint az egyszerűen elérhető, elöl található csatlakozóknak köszönhetően a Premset
rendszer beszerelésével időt és pénzt takaríthat meg.
A rendszert minden szempontból úgy tervezték, hogy a beszerelés és a testre szabás is gyerekjáték
legyen:
• Egyszerű összeszerelés – a termékcsalád minden tagját egyedi gyűjtősín- és kábelcsatlakozásokkal látták el
• Egyszerűen beszerelhető szabadalmaztatott, univerzális, lapos tápcsatlakozó-rendszer
• Egyszerű kábelezés – az összes kábelcsatlakozás 700 mm-es magasságban található
• Innovatív karbantartási program

Smart-grid kész megoldások
Ahhoz, hogy az villamos elosztóhálózat még jobban felügyelhető és vezérelhető legyen, a Premset
architektúráját a következő funkciókkal látták el:
• Beépített kommunikációt és helyi intelligenciát tartalmazó leágazási automatizálás
• Fogyasztók teljesítmény felügyelete integrált intelligens méréssel
• Eszközkezelés kapcsolóberendezés és transzformátor felügyelettel
• Átkapcsoló automatika (ATS - Automatic Transfer System) beépített tápellátás megosztási megoldással, hogy teljesen kiküszöbölhető legyen bármiféle tápellátás fennakadás okozta kapcsolási
késlekedés vagy probléma.

Architektúra osztott intelligenciával
A Premset megoldásainál használt intelligens elektronikus eszközök szabványos kommunikációs
protokollokon alapuló egyszerű integrációt tesznek lehetővé a „plug and play” letapogató-rendszerekkel a könnyű konfigurálásért.
Ezek mind egy gondosan megtervezett és előtesztelt, integrált webes technológiával ellátott flexibilis
rendszert alkotnak, amelyet szükség esetén egyszerűen bővíthet.

Kommunikációs
hálózat

Radio / GSM /
GPRS / Ethernet

Intelligens
Elektronikus eszközök
Zárlatjelzés
Védelem
Mérés
Helyi vezérlés
Távvezérlés
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Premset kapcsolóberendezés bemutatása

Megbízhatóság
Hosszútávú előnyök

B

Premset kapcsolóberendezés világszinten az első olyan berendezés,
amelyet árnyékolt, szilárd szigeteléssel láttak el, így nyugodt lehet a berendezés hosszú élettartama és a működési biztonsága miatt.
A rendszer minden hálózati felhasználáshoz megfelelő, ilyen például:
• Szakaszolókapcsolók vagy megszakítók
• Integrált mérőmezők
• Áram- és feszültségváltók.

Egyértelmű kezelés, alacsony kockázat
A zárt állapottól a földelt állapotig mindössze két művelettel – egy a nyitáshoz és leválasztáshoz, illetve egy a földeléshez – a Premset termékcsalád
úgy optimalizálja az üzemi biztonságot, hogy közben minden szempontból
a lehető legegyszerűbb megoldást alkalmazza.
Ezenfelül a fő és a földelő funkciók közé beépített normál biztonsági reteszelés kulcs nélkül működik, a kapcsolási sorrend hibáját kizárja, így az
egység működtetése a lehető legbiztonságosabb és legegyszerűbb.

Hosszú ideig hűséges partner
Az SF6-mentes kivitelnek köszönhetően nem kell aggódnia a vonatkozó
jövőbeli szabályozások miatt, mert nem kell külön kezelnie az SF6 gázt
sem a kapcsolótérben, sem a készülék élettartama végén.
Az árnyékolt szilárd szigetelési rendszer (SSIS) bármely funkcióhoz használható: szakaszolókapcsolók és megszakítók, új kompakt mérőfunkciók,
illetve áram- és feszültségváltók.
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Szekunder kapcsolóberendezések

Premset kapcsolóberendezés bemutatása

Rugalmas lehetőségek
Moduláris kivitel az összes egyedi alkalmazáshoz.

Felépítés és alkatrészek
A Premset kapcsolóberendezések funkcionális egységekből állnak. Mindegyik egy-egy alap központi részből és más funkcionális blokkokból álló, típustesztelt egységet képvisel, amelyeket úgy
terveztek, hogy bármely kombinációban együttműködjenek.
A központi részt a tipikus alkalmazásokhoz optimalizálták, amely egy teljesen szigetelt funkcionális egység, így érzéketlen a környezeti behatásokra.
A Premset középfeszültségű rendszere a legtöbb alkalmazási igénynek megfelel.
Rugalmasság és egyszerűség jellemzi a legtöbb alkalmazáshoz megfelelő funkcionális egységek
kivitelét
• Biztonságos és megbízható típustesztelt egységek
• Helytakarékos megoldás
• Nem hatnak rá a környezeti behatások
• Egyszerű bővíthetőség

Kapcsolóberendezés funkcionális felépítése

1 Szekunder fülke
•
•
•

4 Központi egység
•

Funkcionális
egység

•
•
•

Szakaszolókapcsoló
Megszakító
Mérőmező
Sínemelő

2 Kábelvizsgálati térrész
(xy.oldal)

3 Felső csatlakozások
•
•

Gyűjtősínek
Kábelek

+
5 Alsó csatlakozások
•
•

Kábelek
Sínek

6 Alsó térrész
PM100000

=

Védelem (VIP, Sepam, Micom, Vamp)
Mérés
Vezérlés

•
•
•

Kábeltér
Alacsony kivitel
Kiegészítő lábazat
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Premset kapcsolóberendezés bemutatása
Árnyékolt szilárd szigetelési rendszer
A teljes főáramkört epoxigyantás és EPDM szilárd szigeteléssel látták el, így
egyik feszültség alatt lévő rész sem érintkezik szabad levegővel:
• Érzéketlen a szélsőséges körülményekre (páratartalom, por,
szenynyezettség stb.)
• Drasztikus mértékben lecsökkent a fázisok közötti hibák kockázata.

B

A szilárd szigetelés árnyékolt, azaz a teljes felületét földpotenciállal látták el
(nem érintkezik elektromos mező a szabad levegővel):
• A rendszer az IEC 62271-201 szabvány PA osztálya szerint „véletlen
érinthető” besorolású
Árnyékolt szilárd szigetelési rendszer

Megszakítás
és szakaszolás
Földelőszakaszoló

Minden árnyékolt szilárd szigeteléssel ellátott funkció (beleértve az M06S
kompakt mérőmezőt is) hosszabb várható élettartammal rendelkezik.

A fő funkciók újszerű elrendezése
•
•

Leválasztásra alkalmas vákuum szakaszoló-megszakító vagy
szakaszolókapcsoló
Földelő kapcsoló külső légköri nyomású levegővel töltött, zárt
tartályban
- A KÖF kábelek a földelő kapcsolón keresztül, más eszközök
közreműködése nélkül, közvetlenül földelhetőek
- a két eszköz soros elrendezése dupla szigetelést biztosított a
gyűjtősínek és a kábelek között
- a rendszer nem tartalmaz SF6 gázt, és megfelel a RoHS
szabványnak, így nem kell aggódnia a berendezések élettartama
végén a hulladékkezeléssel és környezeti előírásokkal kapcsolatban
sem.

„3 az 1-ben” integrált központi részek

Földelőszakaszoló
működtetése

Főkapcsoló
működtetése
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Minden szükséges funkció (megszakítás, leválasztás és földelés) egy
eszközbe ágyazva:
Egyszerű használat – csupán 3 állás minden egység esetében:
•
csatlakoztatva – nyitva és leválasztva – földelve
•
Intuitív sémaképek két jól látható és megbízható visszajelzéssel (az
IEC 62271-102 szabványnak megfelelően)
•
A funkciók közötti összes kapcsolási sorrend hibát kizáró és kulcs
nélkül működő retesz az alapfelszereltség részét képezi.
Ez minden szakaszoló-megszakítóra és szakaszolókapcsolóra
érvényes.

Szekunder kapcsolóberendezések

Premset kapcsolóberendezés bemutatása
Szakaszolókapcsolók és megszakítók
A központi részek termékcsaládjába 2 kapcsoló és 5 megszakító típus
tartozik:
• I06T: Egyszerű szakaszolókapcsoló kábelbevezetőkhöz és
betáplálókhoz
• I06C: Egyszerű szakaszolókapcsoló sínbontáshoz
• D02N: Gyors működésű szakaszoló-megszakítók KÖF/KIF
transzformátorok túláram elleni védelméhez
• D06N: Egyszerű szakaszoló-megszakító általános védelemhez
• D12H: O-CO nagyáramú szakaszoló-megszakító újrazárási
képességgel a vonal védelme érdekében.
• D06C / D12C: Szakaszoló-megszakító sínbontáshoz.
• M06A és M12A légszigetelésű mérőmezők
• G06 és G12 sínemelő mezők

Moduláris felépítés, egyszerű bővíthetőség
A központi részek teljes választékát az egyéni alkalmazásokhoz
optimalizálták, mint például:
• Azonos méret (pontosan 375 mm)
• Azonos kiegészítők: villamos működésű eszközök, tartozékok és
opciók
• Számos kábelbevezetési lehetőség: alul-elöl, alul-hátul, felül-hátul stb.
• Azonos kábelcsatlakozások 700 mm magas, „C” típusú
csatlakozással.

Rendelési szám magyarázat

PRM

12

Kapcsolóberendezés
típusa

Névleges
feszültség

PRM - Premset
moduláris kapcsolóberendezés

12 - 12 kV

I06T

M

Cella típusa

Opciós változat

I06T - szakaszolókapcsolós cella átbillenőrugós hajtással 630 A
D02N - D06N - megszakítós cella, átbillenőrugós hajtással 200 - 630 A
D06NVT - feszültségváltós, megszakítós cella, átbillenőrugós hajtással
D12H - megszakítós cella, rugóerőtárolós hajtással 1250 A
D12HVT - feszültségváltós, megszakítós cella, rugóerőtárolós
hajtással 1250 A
I06C - szakaszolókapcsolós sínbontó cella 630 A
D06C - D12C - megszakítós sínbontó cella 630 - 1250 A
G06 - G12 - sínemelő cella 630 -1250 A
M06A - M12A - légszigetelésű mérőmező 630 - 1250 A

M - motoros hajtás
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Premset I06T szakaszolókapcsolós cella
A Premset I06T típusú cella egy szakaszolókapcsolóval rendelkező
fémtokozott kapcsolóberendezés. A berendezés modulárisan egymás mellé sorolható cellákból épül fel.

B

A szakaszolókapcsolós cellában levő, fémes tokozásban található szakaszoló vákuum szigetelt . A cella felső részében a sínezés
árnyékolt szilárd szigetelésű. A működtető elemek a készülék
homloklapján helyezkednek el.

Egyvonalas rajz és homlokkép

Névleges
feszültség (Un)

Névleges
gyűjtősín
áramerősség (In)

Leágazás
névleges
áramerőssége (In)

Zárlati
megszakítóképesség (Isc)

Rendelési szám
Alapfelszereltség

Opciós felszereltség

12 kV

630 A

630 A

-

PRM12I06T

PRM12I06TM

Villamos paraméterek
H

W

Alapfelszereltség
• CIT átbillenőrugós kézi hajtás
• D típusú szekunder fülke
• Kábeltér alsó lemez 1 erű kábelekhez (1x3x300 mm2)
• Fém kábelbilincs és tartó
• Íválló zárt kábeltér
• Reteszelés a kábeltér és a földelés között
• Kapacitív feszültségjelző (VPIS)
• C típusú kábelcsatlakozás 700 mm magasságban
Opcionális felszereltség
Távvezérelhető motoros hajtású szakaszolókapcsoló,
segédérintkezőkkel felszerelve

Árat nem befolyásoló paraméterek:
Segédfeszültség-szintek:
24 V DC, 220V DC, 230V AC

Méretek és műszaki adatok
Premset I06T cella
Magasság (H)

1660 mm

Szélesség (W)

375 mm

Mélység (D)

910 mm

Tömeg

275 kg
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Premset D02N megszakítós cella autonóm
védelemmel

B

A Premset D02N típusú cella egy szakaszoló-megszakítóval rendelkező fémtokozott kapcsolóberendezés kifejezetten transzformátoros leágazásokhoz. A berendezés modulárisan egymás mellé
sorolható cellákból épül fel.
A cellában levő, fémes tokozásban található szakaszoló-megszakító vákuum szigetelt. A cella felső részében a sínezés árnyékolt
szilárd szigetelésű. A működtető elemek a kapcsolóberendezés
homloklapján helyezkednek el.

Villamos paraméterek
Névleges feszültség
(Un)

Névleges
gyűjtősín
áramerősség (In)

Leágazás
névleges
áramerőssége (In)

Zárlati
megszakítóképesség (Isc)

Rendelési szám
Alapfelszereltség

Opciós felszereltség

12 kV

630 A

200 A

21 kA

PRM12D02N

PRM12D02NM

Egyvonalas rajz és homlokkép

H

Alapfelszereltség
• CI1 átbillenőrugós kézi hajtás
• VIP400 védelemmel és CuA áramváltókkal
• 1 db Mitop kioldótekercs
• B típusú szekunder fülke
• Kábeltér alsó lemez 1 erű kábelekhez (1x3x300 mm2)
• Fém kábelbilincs és tartó
• Íválló zárt kábeltér
• Reteszelés a kábeltér és a földelés között
• Kapacitív feszültségjelző (VPIS)
• C típusú kábelcsatlakozás 700 mm magasságban

W

Opcionális felszereltség
Távvezérelhető motoros hajtású megszakító, segédérintkezőkkel
felszerelve

Árat nem befolyásoló paraméterek:
Segédfeszültség-szintek:
24 V DC, 220V DC, 230V AC
Aramvaltó* primer áram értékek:
50A, 100A, 200A

Méretek és műszaki adatok
Premset D02N cella
Magasság (H)

1775 mm

Szélesség (W)

375 mm

Mélység (D)

910 mm

Tömeg

275 kg

B-89

Szekunder kapcsolóberendezések

Premset kapcsolóberendezés kínálat

Premset D06N megszakítós vonali cella
A Premset D06N típusú cella egy szakaszoló-megszakítóval rendelkező fémtokozott kapcsolóberendezés. A berendezés modulárisan
egymás mellé sorolható cellákból épül fel.

B

A cellában levő, fémes tokozásban található szakaszoló-megszakító vákuum szigetelt. A cella felső részében a sínezés árnyékolt
szilárd szigetelésű. A működtető elemek a kapcsolóberendezés
homloklapján helyezkednek el.

Villamos paraméterek
Egyvonalas rajz és homlokkép

H

W

Névleges feszültség
(Un)

Névleges
gyűjtősín
áramerősség (In)

Leágazás
névleges
áramerőssége (In)

Zárlati
megszakítóképesség
(Isc)

Rendelési szám
Alapfelszereltség

Opciós felszereltség

12 kV

630 A

630 A

21 kA

PRM12D06N

PRM12D06NM

Alapfelszereltség
• CI1 átbillenőrugós kézi hajtás
• Sepam 20*-as típusú védelem ARU2-es áramváltókkal
• C típusú szekunder fülke
• Kábeltér alsó lemez 1 erű kábelekhez (1x3x300 mm2)
• Fém kábelbilincs és tartó
• Íválló zárt kábeltér
• Reteszelés a kábeltér és a földelés között
• Kapacitív feszültségjelző (VPIS)
• C típusú kábelcsatlakozás 700 mm magasságban
Alapfelszereltségben SEPAM S20 típusú védelem van, eltérő igény
esetén kérjük keresse fel Schneider Electric kapcsolattartóját.
Opcionális felszereltség
Távvezérelhető motoros hajtású megszakító, segédérintkezőkkel
felszerelve

Árat nem befolyásoló paraméterek:
Méretek és műszaki adatok
Premset D06N cella
Magasság (H)

1995 mm

Szélesség (W)

375 mm

Mélység (D)

910 mm

Tömeg

275 kg

B-90

Segédfeszültség-szintek:
24 V DC, 220V DC, 230V AC
Áramváltó* primer áramértékek:
50A, 100A, 200A, 400A, 600A

Szekunder kapcsolóberendezések

Premset kapcsolóberendezés kínálat

Premset D06NVT megszakítós vonali cella
feszültségváltóval

B

A Premset D06N típusú cella egy szakaszoló-megszakítóval rendelkező fémtokozott kapcsolóberendezés. A berendezés modulárisan
egymás mellé sorolható cellákból épül fel. A cellában levő, fémes
tokozásban található szakaszoló-megszakító vákuum szigetelt.
A cella felső részében a sínezés árnyékolt szilárd szigetelésű.
A működtető elemek a kapcsolóberendezés homloklapján helyezkednek el. A D06NVT megszakítós vonali cella, mind betáplálási,
mind leágazási védelemre alkalmazható, kifejezetten ott ahol
szükség lehet feszültség, frekvencia vagy teljesítménymérés alapú
védelmi funkcióra.

Villamos paraméterek

Egyvonalas rajz és homlokkép

Névleges feszültség
(Un)

Névleges
gyűjtősín
áramerősség (In)

Leágazás
névleges
áramerőssége
(In)

Zárlati
megszakítóképesség
(Isc)

12 kV

630 A

630 A

21 kA

Rendelési szám
Alapfelszereltség

Opciós
felszereltség

PRM12D06NVT

PRM12D06NVTM

H

* Egyéb védelmi relé igény esetén, vonja le az S40-as sorozatú Sepam
(SPMS40) listaárát és adja hozzá a kiválasztott védelem árát.

W

Alapfelszereltség
• CI1 átbillenőrugós kézi hajtás
• Sepam 40*-es típusú védelem ARU2-es áramváltókkal és
feszültségváltókkal
• C típusú szekunder fülke
• Kábeltér alsó lemez 1 erű kábelekhez (1x3x300 mm2)
• Fém kábelbilincs és tartó
• Íválló zárt kábeltér, reteszelés a kábeltér és a földelés között
• Kapacitív feszültségjelző (VPIS)
• C típusú kábelcsatlakozás 700 mm magasságban
Opcionális felszereltség
Távvezérelhető motoros hajtású szakaszolókapcsoló,
segédérintkezőkkel felszerelve

Árat nem befolyásoló paraméterek:
Segédfeszültség-szintek:
24 V DC, 220V DC, 230V AC

Méretek és műszaki adatok
Premset D06NVT cella
Magasság (H)

1995 mm

Áramváltó* primer áramértékek:
200A, 400A, 600A

Szélesség (W)

325 mm

Mélység (D)

910 mm

Feszültségváltó* értékek:
11/√3 / 100/√3 / 100/(3 vagy √3) kV

Tömeg

275 kg
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Szekunder kapcsolóberendezések

Premset kapcsolóberendezés kínálat

Premset D12H megszakítós vonali cella
A Premset D12H típusú cella egy szakaszoló-megszakítóval rendelkező fémtokozott kapcsolóberendezés. A berendezés modulárisan
egymás mellé sorolható cellákból épül fel.

B

A cellában levő, fémes tokozásban található szakaszoló-megszakító vákuum szigetelt. A cella felső részében a sínezés árnyékolt
árnyékolt szilárd szigetelésű. A működtető elemek a kapcsolóberendezés homloklapján helyezkednek el.

Villamos paraméterek
Egyvonalas rajz és homlokkép

H

W

Névleges feszültség
(Un)

Névleges
gyűjtősín
áramerősség (In)

Leágazás
névleges
áramerőssége (In)

Zárlati
megszakítóképesség (Isc)

Rendelési szám
Alapfelszereltség

Opciós felszereltség

12 kV

1250 A

1250 A

21 kA

PRM12D12H

PRM12D12HM

Alapfelszereltség
• OCO rugóerőtárolós kézi hajtás mechanikus nyomógomb
működtetéssel
• Sepam 20*-as típusú védelem ARU2-es áramváltókkal és
feszültségváltókkal
• C típusú szekunder fülke
• Kábeltér alsó lemez 1 erű kábelekhez (1x3x300 mm2)
• Fém kábelbilincs és tartó
• Íválló zárt kábeltér
• Reteszelés a kábeltér és a földelés között
• Kapacitív feszültségjelző (VPIS)
• C típusú kábelcsatlakozás 700 mm magasságban
Alapfelszereltségben SEPAM S20 típusú védelem van, eltérő igény
esetén kérjük keresse fel Schneider Electric kapcsolattartóját.
Opcionális felszereltség
Távvezérelhető motoros hajtású megszakító, segédérintkezőkkel
felszerelve

Méretek és műszaki adatok
Premset D12H cella
Magasság (H)

1995 mm

Szélesség (W)

750 mm

Mélység (D)

910 mm

Tömeg

275 kg
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Árat nem befolyásoló paraméterek:
Segédfeszültség-szintek:
24 V DC, 220V DC, 230V AC
Áramváltó* primer áramértékek:
800A, 1000A, 1200A

Szekunder kapcsolóberendezések

Premset kapcsolóberendezés kínálat

Premset D12HVT megszakítós vonali cella
feszültségváltóval

B

A Premset D12H típusú cella egy szakaszoló-megszakítóval rendelkező fémtokozott kapcsolóberendezés. A berendezés modulárisan
egymás mellé sorolható cellákból épül fel. A cellában levő, fémes
tokozásban található szakaszoló-megszakító vákuum szigetelt.
A cella felső részében a sínezés árnyékolt árnyékolt szilárd szigetelésű. A működtető elemek a kapcsolóberendezés homloklapján
helyezkednek el. A D12HVT megszakítós vonali cella, mind betáplálási, mind leágazási védelemre alkalmazható, kifejezetten ott ahol
szükség lehet feszültség, frekvencia vagy teljesítménymérés alapú
védelmi funkcióra.

Villamos paraméterek
Névleges feszültség
(Un)
12 kV

Egyvonalas rajz és homlokkép

Névleges
gyűjtősín
áramerősség
(In)

Leágazás
névleges
áramerőssége
(In)

Zárlati
megszakítóképesség
(Isc)

1250 A

1250 A

21 kA

Rendelési szám
Alapfelszereltség

Opciós
felszereltség
H

PRM12D12HVT

PRM12D12HVTM

Alapfelszereltség
• OCO rugóerőtárolós kézi hajtás mechanikus nyomógomb
működtetéssel
• Sepam 40*-es típusú védelem ARU2-es áramváltókkal és
feszültségváltókkal
• C típusú szekunder fülke
• Kábeltér alsó lemez 1 erű kábelekhez (1x3x300 mm2)
• Fém kábelbilincs és tartó
• Íválló zárt kábeltér, reteszelés a kábeltér és a földelés között
• Kapacitív feszültségjelző (VPIS)
• C típusú kábelcsatlakozás 700 mm magasságban

W

Alapfelszereltségben SEPAM S20 típusú védelem van, eltérő igény
esetén kérjük keresse fel Schneider Electric kapcsolattartóját.
Opcionális felszereltség
Távvezérelhető motoros hajtású megszakító, segédérintkezőkkel
felszerelve

Árat nem befolyásoló paraméterek:
Segédfeszültség-szintek:
24 V DC, 220V DC, 230V AC
Áramváltó* primer áramértékek:
800A, 1000A, 1200A

Méretek és műszaki adatok
Premset D12HVT cella
Magasság (H)

1995 mm

Szélesség (W)

750 mm

Mélység (D)

910 mm

Tömeg

325 kg

Feszültségváltó* értékek:
11/√3 / 100/√3 / 100/(3 vagy √3) kV
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Szekunder kapcsolóberendezések

Premset kapcsolóberendezés kínálat

Premset I06C szakaszolókapcsolós sínbontó
cella

B

A Premset I06C típusú cella egy szakaszolókapcsolóval rendelkező
fémtokozott kapcsolóberendezés. A berendezés modulárisan egymás mellé sorolható cellákból épül fel.
A szakaszolókapcsolós cellában levő, fémes tokozásban található szakaszoló vákuum szigetelt. A cella felső részében a sínezés
árnyékolt szilárd szigetelésű. A működtető elemek a készülék
homloklapján helyezkednek el.
Az I06T, D06C és D12C sínbontó cellák esetén szükség van sínemelő cellára (G06-G12 - B-80 oldal). Ammenyiben elszámolási
mérésre is szükség van, akkor M06A-M12A (B-81 oldal) mérőcella
használata javasolt.

Egyvonalas rajz és homlokkép

H

W

Villamos paraméterek
Névleges feszültség
(Un)

Névleges
gyűjtősín
áramerősség (In)

Leágazás
névleges
áramerőssége (In)

Zárlati
megszakítóképesség (Isc)

Alapfelszereltség

Rendelési szám
Opciós felszereltség

12 kV

630 A

630 A

-

PRM12I06C

PRM12I06CM

Alapfelszereltség
• CIT átbillenőrugós kézi hajtás
• D típusú szekunder fülke
• Kábeltér alsó lemez 1 erű kábelekhez (1x3x300 mm2)
• Fém kábelbilincs és tartó
• Íválló zárt kábeltér
• Reteszelés a kábeltér és a földelés között
• Kapacitív feszültségjelző (VPIS)
Opcionális felszereltség
Távvezérelhető motoros hajtású szakaszolókapcsoló,
segédérintkezőkkel felszerelve

Árat nem befolyásoló paraméterek:
Méretek és műszaki adatok
Premset I06C cella
Magasság (H)

1660 mm

Szélesség (W)

375 mm

Mélység (D)

910 mm

Tömeg

275 kg

B-94

Segédfeszültség-szintek:
24 V DC, 220V DC, 230V AC

Szekunder kapcsolóberendezések

Premset kapcsolóberendezés kínálat

Premset D06C - D12C megszakítós sínbontó cella
A Premset D06C - D12C típusú cella egy szakaszoló-megszakítóval rendelkező fémtokozott kapcsolóberendezés. A berendezés
modulárisan egymás mellé sorolható cellákból épül fel.
A cellában levő, fémes tokozásban található szakaszoló-megszakító vákuum szigetelt. A cella felső részében a sínezés árnyékolt
szilárd szigetelésű. A működtető elemek a készülék homloklapján
helyezkednek el.
Az I06T, D06C és D12C sínbontó cellák esetén szükség van sínemelő cellára (G06-G12 - B-80 oldal). Ammenyiben elszámolási
mérésre is szükség van, akkor M06A-M12A (B-81 oldal) mérőcella
használata javasolt.

Villamos paraméterek

B

Egyvonalas rajz és homlokkép

Névleges feszültség
(Un)

Névleges
gyűjtősín
áramerősség (In)

Leágazás
névleges
áramerőssége (In)

Zárlati
megszakítóképesség (Isc)

Rendelési szám
Alapfelszereltség

Opciós felszereltség

12 kV

630 A

630 A

21 kA

PRM12D06C

PRM12D06CM

12 kV

1250 A

1250 A

21 kA

PRM12D12C

PRM12D12CM

H

Alapfelszereltség
• CI1 átbillenőrugós kézi hajtás (D06C)
• OCO rugóerőtárolós kézi hajtás mechanikus nyomógomb
működtetéssel (D12C)
• Sepam B22-es típusú védelem, ARU2-es áramváltókkal
• C típusú szekunder fülke
• Kábeltér alsó lemez 1 erű kábelekhez (1x3x300 mm2)
• Fém kábelbilincs és tartó
• Íválló zárt kábeltér
• Reteszelés a kábeltér és a földelés között
• Kapacitív feszültségjelző (VPIS)

W

Opcionális felszereltség
Távvezérelhető motoros hajtású szakaszolókapcsoló,
segédérintkezőkkel felszerelve

Árat nem befolyásoló paraméterek:
Segédfeszültség-szintek:
24 V DC, 220V DC, 230V AC
Áramváltó* primer áramértékek:
800A, 1000A, 1200A

Méretek és műszaki adatok
Premset D06C - D12C cella
Magasság (H)

1995 mm

Szélesség (W)

375 mm

Mélység (D)

910 mm

Tömeg

275 kg
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Szekunder kapcsolóberendezések

Premset kapcsolóberendezés kínálat

Premset G06 - G12 sínemelő cella
A Premset G06-12 típusú cella egy direkt síncsatlakozó cella. Kifejezetten sínbontási szakaszokhoz használandó cella
(I06C-D06C-D12C) berendezés modulárisan egymás mellé sorolható mezőkből épül fel.

B

Amennyiben szükség van elszámolási mérésre is, úgy használjon a
G06-12 sínemelő cella helyett M06A-M12A (B-81 oldal) mérőmezőt.

Villamos paraméterek

Egyvonalas rajz és homlokkép

W

Méretek és műszaki adatok
Premset G06 - G02 cella
1660 mm

Szélesség (W)

375 mm

Mélység (D)

910 mm

Tömeg

175 kg

B-96

Névleges
gyűjtősín
áramerősség (In)

Leágazás
névleges
áramerőssége (In)

Zárlati
megszakítóképesség (Isc)

Rendelési szám
Alapfelszereltség

Opciós felszereltség

12 kV

630 A

630 A

-

PRM12G06

-

12 kV

1250 A

1250 A

-

PRM12G12

-

Alapfelszereltség
• 630-1250A-es árnyékolt szilárd szigetelésű gyűjtősín
• Íválló zárt kábeltér
• Kapacitív feszültségjelző (VPIS)

H

Magasság (H)

Névleges feszültség
(Un)

Opcionális felszereltség
A sínemelő cellához nem érhető el opciós felszereltség.

Szekunder kapcsolóberendezések

Premset kapcsolóberendezés kínálat

Premset M06A - M12A mérőmező
Az M06A-M12A típusú cella a Premset légszigetelt mérőmezője. A
légszigeteltség miatt a cella 375 mm helyett 750 mm széles. A berendezés modulárisan egymás mellé sorolható mezőkből épül fel.
Az M06A-M12A cellák, áram-, és feszültségváltókkal rendelkeznek.

B

Az I06T, D06C és D12C sínbontó cellák esetén szükség van sínemelő cellára és amenniyben elszámolási mérésre is szükség van,
akkor az M06A-M12A sínemelő kialakítását javasolt haszálni.

Villamos paraméterek
Névleges feszültség
(Un)

Névleges
gyűjtősín
áramerősség (In)

Leágazás
névleges
áramerőssége (In)

Zárlati
megszakítóképesség (Isc)

Rendelési szám
Alapfelszereltség

Opciós felszereltség

Egyvonalas rajz és homlokkép

12 kV

630 A

630 A

-

PRM12M06A

-

12 kV

1250 A

1250 A

-

PRM12M12A

-

Felső-felső
síncsatlakozás

Alsó-felső
síncsatlakozás
(sínemelés)

Alapfelszereltség
• Áramváltók
• Feszültségváltók
• Íválló zárt kábeltér
• Kapacitív feszültségjelző (VPIS)
Hitelesítés

Rendelési szám

MKEH hitelesítés elszámolási
méréshez

MKEH3CT3VT*

* Az MKEH3CT3VT szolgáltatás árából további kedvezmény nem
érvényesíthető.

H

Árat nem befolyásoló paraméterek:
Áramváltó* primer áramértékek:
600A, 800A, 1000A
W

Feszültségváltó* értékek:
11/√3 / 100/√3 / 100/(3 vagy √3) kV

Méretek és műszaki adatok
Premset M06A - M12A cella
Magasság (H)

1660 mm

Szélesség (W)

750 mm

Mélység (D)

910 mm

Tömeg

425 kg
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Megszakítók

www.schneider-electric.hu

Megszakítók
Kiválasztási segédlet......................................................C-100
Az SF6 gáz technológia és
a Vákuum technológia bemutatása..............................C-101
LF megszakító kínálat bemutatása...............................C-102
LF megszakító rendelési szám magyarázat
LF1 megszakító kínálat
LF2 megszakító kínálat

C

LF3 megszakító kínálat

SF megszakító kínálat bemutatása............................... C-108
SF megszakító rendelési szám magyarázat
SF1 megszakító kínálat
SFset megszakító kínálat
SF2 megszakító kínálat

VA,VAA megszakító kínálat bemutatása......................C-112
VA,VAA megszakító rendelési szám magyarázat
VAA megszakító kínálat
VA megszakító kínálat

C-99

Megszakítók

Kiválasztási segédlet
Bár minimális eltérések vannak a két technológia alkalmazhatóságai között (Vákuum esetén magasabb villamos kapcsolási szám és környezetbarátabb technológia, SF6 gáz esetén kisebb méret),
de teljesítménybeli eltérést nem okoz a különbség. Az SF6 technológia alkalmazása lehetőve teszi,
a veszélyes túlfeszültségek kialakulásának elkerülését a kapcsoló berendezésen belül.

SF6 gázszigetelésű megszakító

C

Alkalmazás
feszültség
szintje (U)

7,2-12 kV

Névleges
áramerősség (In)
Névleges
zárlati
áramerősség (Isc

17,5 kV

630-1250 A

24 kV

36 kV

2500 A

630 - 1250 A

630- 1250 A

2500 A

25 kA

16-20-25 kA

31,5 kA

20 kA

SF2

SF1

25-31,5 kA

40 kA

31,5-40 kA

LF1

LF2

LF3

LF1
megszakító
kínálat

LF2
megszakító
kínálat

LF3
megszakító
kínálat

SF1
megszakító
kínálat

SFset
megszakító
kínálat

SF2
megszakító
kínálat

C-104. oldal

C-105. oldal

C-106. oldal

C-108. oldal

C-109. oldal

C-110. oldal

SF1 / SFset*

630- 1250 A

40,5 kV

2500 A

31,5 kA

2500 A

31,5 kA

SF2

* az SFset tartalmaz megszakító házba integrált VIP 400-as védelmet

Vákuumszigetelésű megszakító
Alkalmazás feszültség
szintje (U)

12 kV

Névleges áramerősség (In)
Névleges zárlati
áramerősség (Isc)

C-100

24 kV

630-1250 A
20-25 kA

2500 A
31,5 kA

31,5 kA

VAA

VA

VAA megszakító
kínálat

VA megszakító kínálat

C-114. oldal

C-115. oldal

630-1250 A
16 kA
VAA

2000-2500-3000 A

20-25 kA

25-31,5 kA
VA
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Az SF6 gáz technológia és
a Vákuum technológia bemutatása
Általános bemutatás
A középfeszültségek (1-től 52 kV-ig) és nagyfeszültségek (> 72,5 kV) esetén az SF6 és a vákuum a
két legmodernebb megszakítási eljárás. Az 1960-as évek folyamán jelentek meg és a 70-es években
gyorsan fejlődtek tovább. Mára felváltották a korábban alkalmazott levegő, illetve olaj alapú megszakítási technikákat.

LF

SFset

Míg az SF6 gázszigetelésű berendezéseket mind közép-, mind nagyfeszültség tartományokban
használják, addig a vákuum-alapú berendezéseket elsősorban kis- és középfeszültségeken történő
alkalmazásra fejlesztették ki.
Ez a tulajdonképpeni rivalizálás a két technológia között ma már gyakorlatilag nem létezik. Még ha
korábban kereskedelmi versenyben álltak az egyik, illetve a másik technológiát választó gyártók, ma
minden nagyobb gyártó mindkét fajta megoldást kínálja, hogy a lehető legjobban kielégítse az ügyfelei igényeit. Valóban mindkét módszernek megvannak a maga előnyei és hátrányai. Bár mindkét
technológia kifejezetten multifunkcionális és megbízható, versenyképes megoldást kínál a legtöbb
középfeszültségű megszakítási problémára, a felhasználók az alkalmazás, a működtetési és karbantartási elvek, a prioritások és természetesen a szokások alapján szeretnék megválasztani a felhasználandó eljárást.
Az amerikai, angol és német áramszolgáltatói hálózataikban középfeszültségű áramelosztás céljaira viszonylag alacsony névleges feszültségeket (7,2-től 15 kV-ig) használnak. Franciaországban,
Olaszországban és Magyarországon 24 kV közeli feszültségszinteket használnak az áramelosztás
során, a gyártók előnyben részesítették az SF6-os megszakítási technológiát.

SF2

A vákuum technológia szélesebb körben elterjed alacsonyabb feszültség szintekre (7.2 – 12 kV),
míg az SF6 gáz használata esetén nagyobb megszakítási képesség érhető el. Széles körben alkalmazott vezérlési funkciók esetében, amikor a kapcsolás kontaktorral történik (közepes feszültség és
áram terhelés, de magas kapcsolási szám), azonban a megfelelő túlfeszültség védelemről gondoskodni kell.
Azonban szakaszoló, szakaszolókapcsoló esetén nagyon csekély kivételtől eltekintve, csak SF6 gázszigetelést használnak, mivel az SF6 gáz kiváló dielektromos tulajdonságai lehetővé teszik a kapcsoló és leválasztó készülék egy egységbe történő integrálását, ami vákuum szigetelés esetén nem
megoldható. Emiatt a legtöbb nagy középfeszültségű berendezésgyártó, mindkét technológiát alkalmazza a berendezéseikben. Az alábbi táblázat összefoglalja a két technológia előnyeit.

VA

A katalógusban bemutatott megszakítók elsődleges alkalmazása a Schneider Electric által gyártott
légszigetelésű kapcsolóberendezésekben elterjedt. Emellett kiválóan alkalmazhatók retrofit megoldás esetén, meglévő épített cellás vagy régi típusú légszigetelt kapcsolóberendezések (BTO, BOTO,
STO, SRTO) felújítása során, a korábbi olaj- vagy légszigetelésű megszakítók (EIB, APU) kiváltására.
A korábban Vertesz által gyártott berendezésekre LF és SF megszakítókkal, a VÁV berendezéseire
VA, VAA megszakítókkal kész megoldások érhetőek el a régi megszakítók cseréjéhez.
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LF megszakító kínálat bemutatása
A technológia előnyei

C

LF1 megszakító fix
alapváltozat

Biztonság
A megszakító közeg kén-hexafluorid (SF6) alacsony nyomású gáz (0.15 MPa azaz 1.5 bár relativ
nyomás).A megszakítóház magában foglalja a 3 pólust , amelyek biztonsági szelepekkel vannak
ellátva. A megszakítók önexpanziós megszakítási elven működnek, alkalmasak - kapacitív és induktív - áramok megszakítására, anélkül, hogy káros túlfeszültség keletkezne, ami veszélyes lehet a
berendezésünkre. A megszakító sajátossága, hogy a névleges jellemzők, -a névleges áramok megszakítása, a névleges feszültségen, – nem változnak meg a 0 bar relativ SF6 gáznyomás csökkenés
esetében sem.

Alkalmazás
Az LF típusú háromfázisú megszakítók beltéri alkalmazású KÖF kapcsolókészülékek, melyek az
SF6-os ívoltási technológián alapulnak. A megszakítók áramszolgáltatói és ipari elosztóhálózatok
üzemeltetéséhez és védelmére szolgálnak 1-17.5 kV feszültségtartományban.

Megbízhatóság
A motorfelhúzó rugóenergia tárolós működtető mechanizmus a készülék megbízhatóságának a kulcsa. A Schneider Electric 25 éves tapasztalata az ilyen mechanizmusok esetében, valamint a több mint
250.000 db. ilyen típusú üzemben levő készülék is ezt garantálja. A Schneider Electric szavatolja a készülék jellemzőinek megfelelőségét legalább 30 évre. Minden megszakító átesik egy módszeres darabvizsgálaton a minőség és megfelelőség ellenőrzése céljából.

Megnövelt élettartam
Az LF megszakítócsalád mechanikus és villamos megbízhatósága kiváló és maradéktalanul megfelel az IEC szabványoknak. Az LF megszakítók a sikeres mechanikus megbízhatósági vizsgálatok
alapján alkalmasak több mint 10.000 kapcsolási műveletekre és 100 zárlati kapcsolásra.

Minimális karbantartás
A készülék élettartama alatt, mely normál működési körülmények között átlagosan 30 évre tehető,
csupán 5 évente szükséges karbantartást végezni a működtető mechanizmusnál:
• Az érintkezők elhasználódásának mértéke ellenőrizhető a pólusok külső felén,
• Az SF6-os nyomás folyamatosan ellenőrizhető nyomáskapcsoló segítségével.
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LF megszakító kínálat bemutatása
a

b

Az önexpanziós megszakítási technika alapelve
Az SF6 technológia sokéves kutatási munka tapasztalati eredményein alapul. Ez az ívoltási technika a termikus tágulási effektust és a forgó ívoltási
technikát kombinálja az ívoltás hatékonyabbá tételéhez.
Az eredmény a tárolt energiaigény és az ívoltó érintkezők eróziójának csökkenése, valamint a megnövelt mechanikus és villamos megbízhatóság.
Egy önexpanziós megszakító ívoltókamra működési sorrendje, melynek
mozgó részeit a hajtás- mechanizmus működteti, a következő:

1. sz. ábra

2. sz. ábra

d
c
e

3. sz. ábra

1. sz. ábra: A megszakító bekapcsolva.
2. sz. ábra: A főérintkezők megnyitásakor (a) az áram átterelődik a
megszakító áramkörre (b);
3. sz. ábra: Az ívhúzó érintkezők szétkapcsolásakor egy villamos ív látható
a táguló térben (c). Ez az ív egy mágneses mező hatására
forog, melyet a (d) tekercs állít elő, aminek következtében
az íváram meg fog szakadni. A túlnyomás, mely a gáz
hőmérséklet növekedésének hatására jön létre a táguló térben
(c), egy gázáramot hoz létre, ami elfújja az ívet a csöves
ívoltó érintkező belsejébe (e), ami épp a kedvező „0” átmeneti
áramponti megszakítást eredményezi.
4. sz. ábra: A megszakító nyitott helyzetben.

4. sz. ábra

Rendelési szám magyarázat

LF1

07

Készülék típusa

Névleges feszültség

LF1 - LF1 megszakító
LF2 - LF2 megszakító
LF3 - LF3 megszakító

07 - 7,2 kV
12 - 12 kV
17 - 17,5 kV

06

25

Névleges
áramerősség

Névleges zárlati
megszakítóképesség

06 - 630 A
12 - 1250 A
25 - 2500 A

25 - 25 kA
31 - 31,5 kA
40 - 40 kA

O
Opciós
felszereltség
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LF1 megszakító kínálat

LF1 megszakítók 7,2kV, 12 kV
Az LF1 megszakítók 3 pólusú beltéri felhasználásra szánt középfeszültségű készülékek. Tipikus alkalmazási típusai, épületek, ipari
létesítmények energiaelosztása 7,2kV-tól 12 kV-ig.
Antiszeizmikus minősítése által az LF1 megállja helyét az atom
iparban, nehéz ipari körülmények között, sőt akár petrolkémiai környezetben is.

C

Kompakt méretének köszönhetően előszeretettel használják retrofit
projektek során is.

LF1-es megszakító

Villamos paraméterek
Nézeti képek
50

50
35

csatlakozó
25

330

on
off

H

on
off

D

W

Névleges
feszültség
270
50
(Un)

Névleges
áramerősség (In)

Névleges zárlati
megszakítóképesség (Isc)

Alapfelszereltség

Opciós felszereltség

7,2 kV

630 A

25 kA

LF1070625

LF1070625O

7,2 kV

630 A

31,5 kA

LF1070631

LF1070631O

7,2 kV

1250 A

25 kA

LF1071225

LF1071225O

7,2 kV

1250 A

31,5 kA

LF1072531

LF1072531O

12 kV

630 A

25 kA

LF1120625

LF1120625O

12 kV

630 A

31,5 kA

LF1120631

LF1120631O

12 kV

1250 A

25 kA

LF1121225

LF1121225O

1250 A

31,5 kA

LF1121231

LF1121231O

12 kV

34

Rendelési szám

Elölnézet

0
35

csatlakozó
25

H

50

270

330

D

34

Alapfelszereltség
• motoros működtető mechanizmus, 1 db BE tekercs és 1 db KI
tekercs, működés számláló,
• KIF apa csatlakozó, 1 db segédérintkező blokk
(8-11 érintkezővel), rápumpálás gátló relé,
• működési szekvencia: 0-3mn-CO-3mn-CO
Opcionális felszereltség
• 1 db BE tekercs és 2 db KI tekercs (O-0,3sec-CO-15sec-CO),
• megszakító nyitott állapotban történő lezárása, tartó keret

Oldalnézet

Méretek és műszaki adatok
LF1 megszakító
Magasság (H)

590 mm

Szélesség (W)

493 mm

Mélység (D)

536 mm

Fázistávolság

145 mm

Tömeg

106 kg

C-104

Árat nem befolyásoló paraméterek:
Segédfeszültség-szintek:
24V DC, 220 V DC, 230 V AC

Megszakítók

LF2 megszakító kínálat

LF2 megszakítók 7,2kV, 12 kV
Az LF2 megszakítók 3 pólusú beltéri felhasználásra szánt középfeszültségű készülékek. Tipikus alkalmazási típusai, épületek, ipari
létesítmények energiaelosztása 7,2kV-tól 12 kV-ig.
Zárlati megszakítóképessége az LF1-nél nagyobb, így olyan helyeken alkalmazható ahol fontos a kompakt méret, azonban az egyéb
műszaki paraméterek egy „komolyabb” megszakító telepítését
igénylik.
Az LF2 megszakító 17,5kV-os feszültségszintre is alkalmazható, de
ebben már az esetben az SF megszakító családot ajánljuk.

C

Villamos paraméterek
LF2-es megszakító

Névleges
feszültség
(Un)

Névleges
áramerősség (In)

Névleges zárlati
megszakítóképesség (Isc)

Rendelési szám
Alapfelszereltség

Opciós felszereltség

7,2 kV

630 A

40 kA

LF2070640

LF2070640O

7,2 kV

630 A

40 kA

LF2071240

LF2071240O

12 kV

1250 A

40 kA

LF2120640

LF2120640O

12 kV

1250 A

40 kA

LF2121240

LF2121240O

Nézeti képek
50

330

H

on
off

D

W
Elölnézet

50
35

csatlakozó
25

Opcionális felszereltség
• 1 db BE tekercs és 2 db KI tekercs (O-0,3sec-CO-15sec-CO) ,
• megszakító nyitott állapotban történő lezárása, tartó keret
on
off
on
off

csatlakozó
25

on
off

Alapfelszereltség
• motoros működtető mechanizmus, 1 db BE tekercs és 1 db KI
tekercs, működés számláló,
• KIF apa csatlakozó, 1 db segédérintkező blokk (8-11 érintkezővel), rápumpálás gátló relé,
• működési szekvencia: 0-3mn-CO-3mn-CO
50

50
35

H

50

270

330

Árat nem befolyásoló paraméterek:
Segédfeszültség-szintek:
24V DC, 220 V DC, 230 V AC

D

W

34

Oldalnézet

Méretek és műszaki adatok
LF2 megszakító
Magasság (H)

590 mm

Szélesség (W)

554 mm

Mélység (D)

536 mm

Fázistávolság

165 mm

Tömeg

128 kg

C-105

50
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LF3 megszakító kínálat

LF3 megszakítók 7,2kV, 12 kV
Az LF3 megszakítók 3 pólusú beltéri felhasználásra szánt középfeszültségű készülékek. Az LF család legerősebb tagja.
Zárlati megszakítóképessége az LF2-vel megeggyező, de amperitása jóval nagyobb. Az LF3 megszakító akár 2500A megszakítására is képes.

C

Az LF3 megszakító 17,5kV-os feszültségszintre is alkalmazható, de
ebben az esetben már az SF megszakító családot ajánljuk.

Villamos paraméterek
LF3-as megszakító

Nézeti képek
50

50
35

csatlakozó
25

330

on
off

H

on
off

D

W
Elölnézet

csatlakozó
25

35

H

Névleges
feszültség
(Un)

270
50
7,2 kV

Névleges
áramerősség (In)

Névleges zárlati
megszakítóképesség (Isc)

Rendelési szám
Alapfelszereltség

Opciós felszereltség

2500 A

31,5 kA

LF3072531

LF3072531O

7,2 kV

2500 A

40 kA

LF3072540

LF3072540O

12 kV

2500 A

31,5 kA

LF3072531

LF3072531O

12 kV

2500 A

40 kA

LF3122540

LF3122540O

Alapfelszereltség
• motoros működtető mechanizmus, 1 db BE tekercs és 1 db KI
tekercs, működés számláló,
• KIF apa csatlakozó, 1 db segédérintkező blokk (8-11 érintkező34
vel), rápumpálás gátló relé,
• működési szekvencia: 0-3mn-CO-3mn-CO

270

50

Opcionális felszereltség
• 1 db BE tekercs és 2 db KI tekercs (O-0,3sec-CO-15sec-CO) ,
• megszakító nyitott állapotban történő lezárása, tartó keret

330

Árat nem befolyásoló paraméterek:
D

34

Oldalnézet

Méretek és műszaki adatok
LF3 megszakító
Magasság (H)

590 mm

Szélesség (W)

728 mm

Mélység (D)

536 mm

Fázistávolság

225 mm

Tömeg

149.5 kg

C-106

Segédfeszültség-szintek:
24V DC, 220 V DC, 230 V AC

C

C-107

Megszakítók

SF megszakító kínálat bemutatása
A technológia előnyei

SF1-es megszakító

C

Biztonság
A megszakító közeg kén-hexafluorid (SF6) alacsony nyomású gáz (0.15 MPa azaz 1.5 bár relativ
nyomás). A megszakítóház magában foglalja a 3 pólust, amelyek biztonsági szelepekkel vannak
ellátva. A megszakítók önexpanziós megszakítási elven működnek, alkalmasak - kapacitív és induktív áramok megszakítására, anélkül, hogy káros túlfeszültség keletkezne, ami veszélyes lehet a
berendezésünkre. A megszakító sajátossága, hogy a névleges jellemzők, -a névleges áramok megszakítása, a névleges feszültségen, – nem változnak meg a 0 bar relativ SF6 gáznyomás csökkenés
esetében sem.
Alkalmazás
Az SF típusú háromfázisú megszakítók beltéri alkalmazású KÖF kapcsolókészülékek, melyek az
SF6-os ívoltási technológián alapulnak. A megszakítók áramszolgáltatói és ipari elosztóhálózatok
üzemeltetéséhez és védelmére szolgálnak 17,5-40,5kV feszültségtartományban.

SF2-es megszakító

Megbízhatóság
A motorfelhúzó rugóenergia tárolós működtető mechanizmus a készülék megbízhatóságának a kulcsa. A Schneider Electric 25 éves tapasztalata az ilyen mechanizmusok esetében, valamint a több
mint 250.000 db. ilyen típusú üzemben levő készülék is ezt garantálja. A Schneider Electric szavatolja
a készülék jellemzőinek megfelelőségét legalább 30 évre. Minden megszakító átesik egy módszeres
darabvizsgálaton a minőség és megfelelőség ellenőrzése céljából.
Megnövelt élettartam
Az SF megszakítócsalád mechanikus és villamos megbízhatósága kiváló és maradéktalanul megfelel az IEC szabványoknak. Az SF megszakítók a sikeres mechanikus megbízhatósági vizsgálatok
alapján alkalmasak több mint 10.000 kapcsolási műveletre és 100 zárlati kapcsolásra. Továbbá a
több tucat rövidzárlati áram megszakítása után is, a villamos megbízhatósági vizsgálatok alapján,
továbbra is képesek a saját névleges áramon 10.000 - szer kapcsolni.

SFSet megszakító

Minimális karbantartás
A készülék élettartama alatt, mely normál működési körülmények között átlagosan 30 évre tehető,
csupán 5 évenként szükséges karbantartást végezni a működtető mechanizmusnál:
• Az érintkezők elhasználódásának mértéke ellenőrizhető a pólusok külső felén,
• Az SF6-os nyomás folyamatosan ellenőrizhető nyomáskapcsoló segítségével.

Rendelési szám magyarázat

SF1

C-108

17

Készülék típusa

Névleges feszültség

SF1 - SF1 megszakító
SF2 - SF2 megszakító
SFSET - SFSET
megszakító

17 - 17,5 kV
25 - 25 kV
36 - 36 kV

06

16

Névleges
áramerősség

Névleges zárlati
megszakítóképesség

063 - 630 A
12 - 1250 A
25 - 2500 A

16 - 16 kA
20 - 20 kA
25 - 25 kA

O
Opciós
felszereltség

Megszakítók

SF megszakító kínálat

SF1 megszakítók 17,5 kV, 24kV, 36kV
Az SF1 megszakító család SF6 gázzal szigetelt középfeszültségű
készülék. 17,5kV-os névleges feszültségtől egészen 36kV-ig alkalmazható.
Amperitása három különböző értéket foglal magában, 400A, 630
A és 1250A. Három pólusú megszakító beltéri alkalmazásokra.
Leggyakrabban szekunder hálózatok védelmére, kapcsolására
alkalmazzák.
SF1-es megszakító

Nézeti képek
Fázistávolság

270

D

H
345

C

Névleges
feszültség
(Un)

Névleges
áramerősség
(In)

Névleges zárlati
megszakítóképesség (Isc)

Alapfelszereltség

Opciós felszereltség

17,5

630

25

SF1170625

SF1170625O

17,5

1250

25

SF1171225

SF1171225O

16

SF1240616

SF1240616O

270

Rendelési szám

24

D630

24

630

20

SF1240620

SF1240620O

24

630

25

SF1240625

SF1240625O

24

1250

16

SF1241216

SF1241216O

24

1250

20

SF1241220

SF1241220O

24

1250

25

SF1241225

SF1241225O

36

630

20

SF1360620

SF1360620O

36

1250

20

SF1361220

SF1361220O

345

W

Elölnézet
D

270

D

H
345

270

Alapfelszereltség:
• kézi működtető mechanizmus,
• 1 db KI tekercs,
• működés számláló,
• KIF apa csatlakozó,
• 1 db segédérintkező blokk (8-11 érintkezővel),
• működési szekvencia: O-3mn-CO-3mn-CO
Opciós felszereltség:
• motoros működtető mechanizmus (ez esetben:
O-0,3sec-CO-15sec-CO)
• 2. választható KI tekercs: munkaáramú, feszültség csökkenési
vagy MITOP
• megszakító nyitott állapotban történő lezárása

345

Oldalnézet

Méretek és műszaki adatok
Névleges feszültség (kV)

17,5

24

36

Magasság (H)

745 mm

745 mm

745 mm

Szélesség (W)

766 mm

886 mm

927 mm

Mélység (D)

490 mm

490 mm

559 mm

Fázistávolság

220 mm

280 mm

380 mm

Tömeg

78 kg

80 kg

88 kg

Árat nem befolyásoló paraméterek:
Segédfeszültség-szintek:
24V DC, 220 V DC, 230 V AC

C-109

Megszakítók

SFset megszakító kínálat

SFset megszakító 17,5 kV, 24kV

C

Az SFset megszakító család az SF1 készülékkel azonos műszaki
paraméterekkel rendelkezik. Különlegessége, hogy egy közvetlenül a megszakító homloklapba integrált, független védelemmel
szállítjuk. A védelem az RM6 vagy SM6 típusú középfeszültségű
kapcsoló berendezésből már jól ismert VIP védelmi készülék. A védelem két féle, cserélhető érzékelővel rendelhető 10A-től 1250A-es
tartományban (CSa, CSb*). A megszakító kikapcsolását a MITOP
kis energiájú kioldó tekercs végzi.
Névleges
feszültség
(Un)

Névleges
áramerősség (In)

Névleges zárlati
megszakítóképesség (Isc)

Alapfelszereltség

Opciós felszereltség

17,5

630

25

SFSET170625

SFSET170625O

17,5

1250

25

SFSET171225

SFSET171225O

24

630

16

SFSET240616

SFSET240616O

24

630

20

SFSET240620

SFSET240620O

24

630

25

SFSET240625

SFSET240625O

24

1250

16

SFSET241216

SFSET241216O

24

1250

20

SFSET241220

SFSET241220O

24

1250

25

SFSET241225

SFSET241225O

P/D

Rendelési szám

P/D

SFset megszakító

Nézeti képek

H

*A CSa, CSb érzékelő tartományát350
meg kell adni rendelésnél: 350
CSa 200/1, Is= 10A-50A vagy 40-200A
CSb 1250/1,Is=63A-312A vagy 250A-1250A

Alapfelszereltség:
• kézi működtető mechanizmus
• 1 db MITOP kioldó relé
• működés számláló
• beépített VIP típusú öntápos védelmi relé
• KIF apa csatlakozó
• 1 db segédérintkező blokk (8-11 érintkezővel)
• működési szekvencia: 0-3mn-CO-3mn-CO

270

D

Oldalnézet

Opciós felszereltség:
• 2. választható KI tekercs: munkaáramú vagy feszültség csökkenési
• megszakító nyitott állapotban történő lezárása

Méretek és műszaki adatok
Árat nem befolyásoló paraméterek:
Segédfeszültség-szintek:
24V DC, 220 V DC, 230 V AC

C-110

Névleges feszültség (kV)

17,5

24

Magasság (H)

745 mm

745 mm

Szélesség (W)

766 mm

886 mm

Mélység (D)

620 mm

620 mm

Fázistávolság

220 mm

280 mm

Tömeg

88 kg

90 kg

Megszakítók

SF2 megszakító kínálat

SF2 megszakító 24 kV, 31,5 kV, 40,5 kV
Az SF2 megszakító az SF család legnagyobb tagja. Névleges feszültsége 40,5 kV-ig terjed, névleges amperitása eléri a 2500 A-t.
Az SF2 megszakító sajátossága az ún.: GMH energiatárolós villamos működtető hajtás. Ennek a hajtásnak tudható be a megszakító
ki illetve bekapcsolási sebessége, amely független a kezelőtől.

SF2-es megszakító

Nézeti képek
Fázisjavítás

D
190

Névleges
áramerősség
(In)

Névleges zárlati
megszakítóképesség (Isc)

Rendelési szám

24

630

31,5

SF2240631

24

1250

31,5

SF2241231

24

2500

31,5

SF2242531

630

31,5

SF2360631

36

1250

31,5

SF2361231

36

2500

31,5

SF2362531

40,5

2500

31,5

SF2402531

30036

Alapfelszereltséggel

Alapfelszereltség:
• motoros működtető mechanizmus,
• 1 db KI tekercs,
• működés számláló,
• 2. KI tekercs,
• 1 db segédérintkező blokk (8-11 érintkezővel),
• működési szekvencia: 24 kV esetén: O-0,3 ec-CO-15 sec-CO,
36 kV esetén: O-0,3 sec-CO-3 mn-CO,
• KIF apa csatlakozó
• megszakító nyitott állapotban történő lezárása

H

372

W

Elölnézet
D
190

Névleges
feszültség
(Un)

300

H

Árat nem befolyásoló paraméterek:
372

Segédfeszültség-szintek:
24V DC, 220 V DC, 230 V AC

Oldalnézet

Méretek és műszaki adatok
Névleges feszültség (kV)

24

24

36

36

40.5

Magasság (H)

825 mm

942 mm

825 mm

942 mm

942 mm

Szélesség (W)

910 mm

1110 mm

910 mm

1110 mm

1224 mm

Mélység (D)

750 mm

777 mm

750 mm

777 mm

777 mm

Fázistávolság

300 mm

300 mm

400 mm

400 mm

457 mm

Tömeg

159 kg

174 kg

212 kg

227 kg

242 kg

C-111

C

Megszakítók

VA, VAA megszakító bemutatása
Általános bemutatás
A VA és VAA megszakítók egymás melletti pólus elhelyezkedésű középfeszültségű, beltéri megszakítók.
A vákuummegszakítók képesek minden olyan kapcsolási művelet és feladat elvégézésére, melyeket az ipari üzemek és elosztó hálózatok vagy
vasúti alkalmazások során teljesíteni kell:
• zárlati áramok megszakítása
• kábelhálózat és szabadvezetéki hálózat védelem
• motorvédelem
• transzformátorvédelem
• generátorvédlem
• kondenzátorvédelem

C
VA vákuum megszakító

Alapvető funkciók
•
•
•
•

Nagyszámú mechanikus és villamos működtetés
Hosszú élettartam
Minimális karbantartás
Homlokoldalról elérhető működtető egységek

Alkalmazás
A hárompólusú VA és VAA megszakítók az összes középfeszültségű kapcsolási igényt kielégítik, mely egy középfeszültségű hálózaton adódhat.
Az egypólusú VXA és a kétpólusú VXB a vasúti hálózatok és azok speciális igényeit elégítik ki. A VXC megszakítók ívkemence alkalmazásokra készültek. A megszakítók lehetnek fix, kikocsizható vagy kocsira szerelhető
kivitelűek is. Ezeket a megszakítókat jelen katalógus nem tartalmazza.

Működtetés
Mindegyik fázis megszakító kamrája egy-egy öntött gyanta szigetelőn keresztül van rögzítve az alapkeretre. A működtető mechanikus és villamos
elemek az alapkereten találhatók, mely egy zárt tokozatban van. Igény
esetén a megszakítók vezérlőkapcsolókkal, kioldó tekercsekkel, nullfesz
kioldókkal szerelhetők fel. A megszakítók lehetnek kézi vagy motoros működtetésűek, valamint igény esetén választható az „automatikus visszakapcsolás” (O – 0,3s- CO – 15s – CO) funkció is.

C-112

Megszakítók

VA, VAA megszakító bemutatása
Pólusok
A pólus kialakítás rendkívül robosztus. A stabil felfüggesztésnek köszönhetően a vákuum ívoltó
kamrára külső erők nem hatnak. Ennek a statikusan zárt rendszernek köszönhetően, a nyitó és záró
tengely irányú erők csak a csatlakozókra hatnak, ahol így a vákuum ívoltókamra a külső erőktől mentes marad. A pólusok nyitása és zárása egy emelőrendszeren keresztül történik, így biztosítva, hogy
a nyitó és záró erők tengelyirányban hassanak a pólusokra.

Hajtás mechanizmus
A rugóerőtárolós hajtás rugója akár a megszakítóba épített motoros hajtással, akár kézi erővel egy
hajtókar segítségével megfeszíthető. Ha a motor tápellátása megszűnik, a rugó akkor is megfeszíthető a hajtókar segítségével.
A bekapcsolási folyamat során a nyitásért felelős rugó feszes állapotba kerül. A bekacsolás után a
bekapcsolásért felelős rugó laza állapotba kerül, melyet motoros hajtással vagy kézzel újból fel lehet
húzni. Ebben az állapotban a hajtás képes a O – t’ – CO szekvenciára.
A bekapcsolási parancs kézzel az “ON” gomb segítségével vagy egy betekercs segítségével végezhető el. A kikapcsolási parancs kézzel az “OFF” gomb segítségével vagy egy kitekercs, nullafeszültségkioldó segítségével végezhető el.

VA pólusok

Rendelési szám magyarázat

VA

12

Készülék típusa

Névleges feszültség

VA - VA megszakító
VAA - VAA megszakító

12 - 12 kV
24 - 24 kV

06

16

Névleges
áramerősség

Névleges zárlati
megszakítóképesség

063 - 630 A
12 - 1250 A
20 - 2000 A
25 - 2500 A
30 - 3000 A

16 - 16 kA
20 - 20 kA
25 - 25 kA
31 - 31,5 kA

C-113

C

Megszakítók

VAA megszakító kínálat

VAA megszakító 12 kV, 24 kV
A VAA a VA család kisebb tagja, ami vákuum szigetelt beltéri középfeszültségű megszakító.
A VAA megszakító nagy előnye, a magas mechanikai – és villamos
kapcsolási szám, a hosszú élettartam, és az alacsony karbantartási költségek.

C

Fázisonként egy-egy megszakító kamra biztosítja a gyors és biztonságos megszakítást. Az összes hajtás komponens külön, elzárt
VAA megszakító

tokozatban foglal helyet.
Névleges
feszültség (Un)

Nézeti képek

Névleges áramerősség (In)

Névleges zárlati megszakítóképesség (Isc)

Rendelési szám

12

630

20

VAA120620

12

1250

20

VAA121220

12

630

25

VAA120625

12

1250

25

VAA121225

24

630

16

VAA240616

24

1250

16

VAA241216

fázistávolság

D

H

580

60

Alapfelszereltség

Elölnézet
W

fázistávolság
60

*)*)with
A
bei 1250 A

Alapfelszereltség:
• motoros működtető mechanizmus,
• 1 db BE tekercs
M12• 2 db KI tekercs
• 1 db segédérintkező blokk (20 érintkezővel)
• 64 pólusú KIF csatlakozó
• rápumpálás gátló relé

580

Árat nem befolyásoló paraméterek:
Segédfeszültség-szintek:
24V DC, 220 V DC, 230 V AC
M12
W

Oldalnézet

Méretek és műszaki adatok
Névleges feszültség (kV)

VAA120620,
VAA121220,
VAA121225

VAA120625

VAA240616,
VAA241216

Magasság (H)

494 mm

700 mm

780 mm

Szélesség (W)

600 mm

500 mm

600 mm

Mélység (D)

517 mm

567 mm

657 mm

Fázistávolság

210 mm

160 mm

210 mm

Tömeg

105 kg

105 kg

105 kg

C-114

Megszakítók

VA megszakító kínálat

VA megszakító 12 kV, 24 kV
A VA megszakító vákuum szigetelt beltéri középfeszültségű megszakító. A VA megszakító nagy előnye, a magas mechanikai – és
villamos kapcsolási szám, a hosszú élettartam, és az alacsony
karbantartási költségek. A VA megszakító a VAA megszakítónál
nagyobb amperitásban érhető el, valamint magasabb névleges
zárlati megszakítóképességnek felel meg. Fázisonként egy-egy
megszakító kamra biztositja a gyors és biztonságos megszakítást.
Az összes hajtás komponens külön, elzárt tokozatban foglal helyet.
Névleges
feszültség (Un)

Névleges
áramerősség (In)

Névleges zárlati megszakítóképesség (Isc)

Rendelési szám

12

630

31,5

VA120631

12

1250

31,5

VA121231

12

2500

31,5

VA122531

24

630

20

VA240620

24

1250

20

VA241220

24

1250

25

VA241225

24

2000

31,5

VA242031

24

2500

25

VA242525

24

2500

31,5

VA242531

24

3000

31,5

VA243031

C
VA megszakító

Alapfelszereltség

Alapfelszereltség:
• motoros működtető mechanizmus
• 1 db BE tekercs
• 2 db KI tekercs
• 1 db segédérintkező blokk (20 érintkezővel)
• 64 pólusú KIF csatlakozó
• rápumpálás gátló relé

Nézeti képek

fázistávolság
D

580

H

40

*

M12

Elölnézet
W
fázistávolság
D

580

H

40

Árat nem befolyásoló paraméterek:

*

M12

Segédfeszültség-szintek:
24V DC, 220 V DC, 230 V AC

W

Oldalnézet

Méretek és műszaki adatok
Névleges feszültség (kV)

VA120631,
VA121231

VA242031,
VA242531

VA122531

VA240620,
VA241220,
VA241225

Magasság (H)

700 mm

669 mm

599 mm

780 mm

Szélesség (W)

500 mm

730 mm

600 mm

600 mm

Mélység (D)

567 mm

600 mm

520 mm

657 mm

Fázistávolság

160 mm

275 mm

210 mm

210 mm

Tömeg

115 kg

130 kg

125 kg

105 kg

C-115

Szakaszolók

www.schneider-electric.hu

Szakaszolók
Kiválasztási segédlet......................................................D-118
PM6 oszlopkapcsoló bemutatása...............................D-119
Rendelési szám magyarázat

PM6 oszlopkapcsoló kínálat..........................................D-123
PM6 oszlopkapcsoló méretei........................................D-124
L-TRI szakaszoló bemutatása.......................................D-125
Rendelési szám magyarázat

L-TRI, TRI szakaszoló kínálat........................................D-126

D

D-117

Szakaszolók

Kiválasztási segédlet
Szakaszolók
Felhasználási körülmények

Kültéri

Beltéri

Alkalmazás feszültség szintje (U)

24 kV

12 - 24 kV

Szükséges funkciók*
Működtetés

Szakaszolás és kapcsolás

Szakaszolás

Szakaszolás és
kapcsolás

Kézi

Motoros

Kézi

Kézi - Motoros

PM6 S3

PM6 S3M

TRI

L-TRI

*szakaszolás: áramút kijelölés
(feszültségmentes szakaszok
leválasztása)

D

D-118

Szabadvezetéki hálózatokra tervezett
oszlopkapcsoló kültéri alkalmazásokra.

Kábelhálózatra tervezett szakaszolókapcsoló
beltéri alkalmazásokra.

D-123. oldal

D-126. oldal

Szakaszolók

PM6 oszlopkapcsoló bemutatása
Hálózati alkalmazások
PM6

PM6

PM6

A korszerűen villamosított országokban a szolgáltatott villamosenergia minősége fontos szempont, ezért kötelező normákat hoztak létre a minőségi
villamosenergia szolgáltatás érdekében.
Ezeknek a normáknak a hatására az áramszolgáltatók új termékeket kezdtek el használni, hogy csökkentsék:
• az energiakimaradások számát
• az esetlegesen bekövetkezett energiakimaradás idejét
• az érintett övezet méretét
A PM6 oszlopkapcsoló automatizált hálózati működéséhez szükség van
Easergy T200P RTU-ra!

PM6

Általános bemutatás
PM6

A PM6 egy SF6 gázzal szigetelt oszlopra szerelhető szakaszolókapcsoló.
A szabadvezetéki oszlopok minden fajtárára telepíthető, legyen az vidéki,
elő-városi, városi oszlop 36kV névleges feszültség szintig. Az oszlopkapcsolót kézi működtetés mellett távműködtető funkcióval is rendelkezik.
A PM6 oszlopkapcsoló telepítésével a hálózati menedzsment javítását,
irányítását, akár automatizálását érhetjük el, ezzel is növelve a szolgáltatás
minőségét.
A PM6 az alábbi szabványoknak felel meg:
• IEC 60265-1
• IEC 62271-102
• IEC 62271-1
• IEC 60529
• IEC 62271-200
• IEC 60815

D-119
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Szakaszolók

PM6 oszlopkapcsoló bemutatása
A PM6 oszlopkapcsoló felépítése

8
6

3

1

7

2

6

Maga a kapcsoló egység roszdásodásnak erősen ellenálló acél tokozotban foglal helyet. A szakaszolókapcsolót tartalmazó kamra SF6 gázzal
szigetelt. Az SF6 gázzal töltött kamra földelt, így nem tud veszélyes szivárgóáram folyni nyitott állapotban a csatlakozásoknál. Ennek köszönhetően
nem szükséges további szakaszoló használata. A PM6 leválasztó kapcsolóként is használható.
Minden olyan alkatrész ami esetlegesen cserélendő, eltávolítandó egy
esetleges hálózati zavar miatt (motor, feszültséváltó, áramváltó stb.) az SF6
gázzal töltött kamrán kívűl helyezkednek el, így azok könnyen hozzáférhetően karbantartás vagy szervizelés közben.

4

A berendezés kompakt mérete és az alacsony belső SF6 gáz nyomás jelentősen csökkenti a gázszivárgás esélyét.

D

A készülékház az MSZ EN 62271-200 szabványban lévő „magas nyomású
lezárt rendszer”-nek megfelel, ezért nem szükséges a belsőnyomás folyamatos ellenőrzése.

9

5

10

A PM6 oszlopkapcsolóban a maximális túlnyomás mindössze 2,5 bár lehet, amelyről egy membrán gondoskodik ami korlázotta a túlnyomást.
A villamos ív megszűnése közben a túlnyomás tulajdonképpen az érintkezők közé korlátozza az ívet. A készülék kialakítása lehetővé teszi, hogy
kapcsoláskor a villamos ív hossza és ideje minimális legyen. Ezáltal még
gyakori ki-be kapcsolás esetén is a készülék élettartama akár 30 év is lehet.
1

SF6 gázzal szigetelt szakaszoló kapcsoló

2

Villamos vezérlő mechanizmus

3

KÖF csatlakozó felület

4

Kézi működtetésű rúd

5

Kézi működtetésű mechanizmus

6

Tartó állványzat

7

Túlfeszültség-levezető

8

Feszültségváltó

9 	Vezérlő - nem alap felszereltség Easergy T200P
10
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Mechanikus retesz

Szakaszolók

PM6 oszlopkapcsoló bemutatása
Működtetés
A működtető mechanizmus egy különálló, független tokozatban kap helyet. Az alap mechanizmus magában foglal egy ki-be kapcsoló rendszert.
Ennek köszönhetően a kapcsolóberendezés különösen ellenáll a zord
időjárási körülményeknek (sós ködnek akár 1000 órán keresztül is). A PM6
nagy hőmérséklet változásra is be lett vizsgálva (80°C hőmérséklet különbség).
PM6 oszlopkapcsoló nyitott állapotban

A villamos müködtető mechanizmus 24V DC-s tápellátású motorral van
felszerelve, amit irányíthatunk a vezérlő egységen vagy távműködtetésen keresztül is. A mechanizmus közvetlenül kapcsolódik a szakaszoló
kapcsoló kontaktjához („nyitott” és „zárt”), ezzel csökkentve a működés
közben lehetséges hibákat.
A készülék állapotjelzője a tokozat alján, jól látható helyen van, így azonnal
meggyőződhetünk a PM6 állapotáról.

PM6 oszlopkapcsoló zárt állapotban

Kézi kapcsolás kapcsolórúddal
A PM6 S3 típusú oszlopkapcsoló esetén a működtetés egy működtető rúdon keresztül történik. Ez a kézi vezérlés tartalmaz egy tengelyt ami a működtető mechanizmushoz csatlakozik. A működtető mechanizmust három
különböző állásban lakatolhatjuk:
• nyitott állapotban
• zárt állapotban
• távműködtetésű állapotban
A kézi működtetés előnye, hogy egyszerűen, gyorsan a helyszínen lehet
szakaszolást végezni. Ez főként vészhelyzetben fontos szempont, hogy
azonnali lekapcsolás történhessen.
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Szakaszolók

PM6 oszlopkapcsoló bemutatása
Felhasználás
Alacsony költség
Az optimalizált kézi vezérlésű PM6 oszlopkapcsolók versenyképes, üzemeletetési költségei miatt
ideális választás a hálózat üzemeltetők számára. Az oszlopkapcsoló utólagos távvezérlésű bővítésére a telepítés után is lehetőség van.
Mivel a PM6 oszlopkapcsoló leválasztásra is alkalmas, így nem szükséges külön szakaszolót alakalmazni a hálózaton. A hálózat üzemeltetők számára ez egy igen költséghatékony középfeszültségű
vonal kiépítését teszi lehetővé.
Kedvező telepítési költségek
A kompakt kialakításnak és a könnyű szerelhetőségnek köszönhetően a PM6 gyorsan és egyszerűen
telepíthető berendezés.

D

Üzemeltetés, karbantartás
Minden érzékeny alkatrész és készülék, különálló rozsdamentes acél burkolatban van, ennek köszönhetően jól bírja a zord időjárási körülményeket. Általános felhasználási körülmények között a
PM6 oszlopkapcsoló karbantartásmentes a teljes élettartama (akár 30 év) alatt.
Egyszerű bővíthetőség és alkatrészcsere
Abban az esetben ha készülékcserére, vagy utólagos beépítésre (motor, feszültségváltó stb..) lenne
szükség, ezt a PM6 komolyabb szerelése nélkül lehet elvégezni köszönhetően a moduláris kialakításának.

Rendelési szám magyarázat

PM6S3
Készülék típusa
PM6S3 - Oszlopkapcsoló kézi
működtető mechanizmussal és
rudazatos hajtással
PM6S3M - Oszlopkapcsoló
motoros működtető mechanizmussal és rudazatos hajtással
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24
Névleges
feszültség

CT

VT

Áramváltóval

Feszültségváltóval

SA
Túlfeszültség
korlátozóval

Szakaszolók

PM6 oszlopkapcsoló kínálat

PM6 S3 oszlopkapcsolók 24kV
A PM6 oszlopkapcsoló minden 8 méter magas oszloptípussal
kompatibilis.
Az oszlopkapcsoló SF6 gázzal töltött, így egy kompakt méretű
kedvező árú berendezés. A PM6 S3-nál a kézi működtetés egy
működtető rúddal történik amit az oszlop alján lakatolnak. Minden
oszlopkapcsoló nyomáskapcsolóval,áramváltóval és tartókerettel
van felszerelve.
Az oszlopkapcsoló rendelhető áramváltóval, feszültségváltóval és
túlfeszültség korlátozóval is.
Névleges
feszültség
(Un)

Névleges
áramerősség
(In)

Működtetés

Felszereltség

Rendelési szám

24 kV

630 A

kézi

áramváltó

PM6S324CT

kézi

áramváltó és
feszültségváltó

PM6S324CTVT

PM6S324CTVTSA

24 kV

630 A

24 kV

630 A

kézi

áramváltó,
feszültségváltó
és túlfeszültség
korlátozó

24 kV

630 A

motoros

áramváltó

PM6S3M24CT

motoros

áramváltó és
feszültségváltó

PM6S3M24CTVT

motoros

áramváltó,
feszültségváltó
és túlfeszültség
korlátozó

PM6S3M24CTVTSA

24 kV

24

630 A

630

D

Alapfelszereltség:
• kézi működtetés, az oszlop alján lakatolható működtető karral
• áramváltó
• nyomáskapcsoló
• tartókeret
• motoros hajtás („PMS3M...” kezdetű referenciák)
Opciós felszereltség:
• feszültségváltó (VT)
• túlfeszültség-korlátozó (SA)
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Szakaszolók

PM6 oszlopkapcsoló méretei
Nézeti képek

D

Méretek és műszaki adatok
PM6S3(M) + VT
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A

1950

B

1350

C

830

Tömeg

127 kg

165 kg

+ SA

220 kg

Szakaszolók

L-TRI szakaszolókapcsoló bemutatása
L-TRI szakaszolókapcsoló

E
D

B

A
C
L-TRI szakaszolókapcsoló
A
B
C
D
E

Alapkeret
Epoxy gyanta szigetelő
Kapcsoló tengely
Főérintkezők
Ívoltó kamra

Az L-TRI szakaszolókapcsoló az úgynevezett lapos-ívkioltókamra technológiát alkalmazza, mellyel széleskörben képes a középfeszültségű szakaszolási igényeket kielégíteni. A több mint 50 éves szakmai tapasztalat
és az egyszerű, alacsony karbantartésigényű és igen gazdaságos L-TRI
beltéri szakaszolókapcsoló telepített bázisa már bizonyította rátermettségét. Az L-TRI szakaszolókapcsoló megfelel az MSZ EN 60694 és 60265-1,
valamint az MSZ EN 62271-105 szabványoknak.

TRI szakaszoló

Az ívoltó kamrák elhagyásával az L-TRI szakaszolókapcsoló, TRI szakaszolóként is használható. Mivel ugyanaz a hajtásmechanizmus, ezért a
TRI szakaszoló azonos villamos paraméterekkel bír, mint az L-TRI. A TRI
szakaszoló megfelel az MSZ EN 62271-102 szabványnak.

Alkalmazási példák

Az L-TRI szakaszolókapcsoló beltéri középfeszültségű alkalmazásokra lettek tervezve. Alkalmazási területei:
• üzemi áram kapcsolás
• körhálózati felhasználás
• transzformátor leválasztása
• kábel hálózat leválasztása
Az L-TRI szakaszolókapcsoló megbízható és gazdaságos megoldást biztosít legyen szó retrofit megoldásról, karbantartásról, bővítésről vagy új
beruházásról.

Különleges jellemzők
•
•
•
•
•
•

nagy megbízhatóság és hosszú élettartam
alacsony üzemeltetési költség
helytakarékos megoldás
nagy számú kapcsolási képesség
ideális készülék régi szakaszoló cserélésére (Retrofit)
olvadóbiztosítós szakaszolókapcsoló opció az MSZ EN 62271-105
szabvány szerint

Rendelési szám magyarázat

LTRI
Készülék típusa
LTRI - LTRI szakaszolókapcsoló
TRI - TRI szakaszoló

12

06

25

Névleges
feszültségszint

Névleges
áramerősség

Zárlati megszakító
képesség

12 - 12 kV
24 - 24 kV

06 - 630 A
10 - 1000 A
12-1250 A

25 - 25 kA
31 - 31,5 kA
40 - 40 kA

16

E

Fázistávolság

Opciós változat

16 - 165 mm
21 - 210 mm
25 - 250 mm
27 - 270 mm
30 - 300 mm

E - földelőkapcsolóval
M - motoros
hajtással
EM - földelő
szakaszolóval és
motoros hajtással
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Szakaszolók

L-TRI szakaszolókapcsoló kínálat

L-TRI szakaszolókapcsoló 12 kV és 24kV
Az LTRI szakaszolókapcsoló középfeszültségű, beltéri készülék.
A beépített ívoltó kamra lehetővé teszi, hogy az L-TRI családot,
szakaszolókapcsolóként üzemeltessük, mert elviseli a kapcsolás
kialakuló villamos íve.
Ezzel szemben a TRI nem rendelkezik beépített ívoltó kamrával,
ezért a TRI készüléket kizárólag szakaszolóként használhatjuk.
Alkalmazási területek:
• transzformátorok leválasztása
• kábel szakaszok leválasztása
• vezeték szakaszok leválasztása

D

Névleges

Néveleges

Zárlati megszakítóké-

feszültség (Un)

áramerősség (In)

pesség (Isc)

12 kV

630 A

25 kA

12 kV

1000 A

31,5 kA

12 kV

1250 A

40 kA

24 kV

630 A

25 kA

24 kV

1000 A

31,5 kA

24 kV

1250 A

40 kA

Pólustávolság*

Rendelési szám
Alapfelszereltséggel

Földelőkapcsolóval

Motoros hajtással

165 mm

LTRI12062516

LTRI12062516E

LTRI12062516M

210 mm

LTRI12062521

LTRI12062521E

LTRI12062521M

250 mm

LTRI12062525

LTRI12062525E

LTRI12062525M

210 mm

LTRI12103121

LTRI12103121E

LTRI12103121M

250 mm

LTRI12103125

LTRI12103125E

LTRI12103125M

210 mm

LTRI12124021

LTRI12124021E

LTRI12124021M

250 mm

LTRI12124025

LTRI12124025E

LTRI12124025M

250 mm

LTRI24062525

LTRI24062525E

LTRI24062525M

275 mm

LTRI24062527

LTRI24062527E

LTRI24062527M

250 mm

LTRI24103125

LTRI24103125E

LTRI24103125M

275 mm

LTRI24103127

LTRI24103127E

LTRI24103127M

300 mm

LTRI24124030

LTRI24124030E

LTRI24124030M

* a pólustávolság nem befolyásolja az árakat
Amennyiben szükség van földelőkapcsolóra és motoros hajtásra
egyaránt, akkor a rendelési szám E és M végződést is kap:
Például: LTRI12103121EM
Földelőkapcsolós felszereltség:
• fix vagy mozgó részbe épített földelő kapcsoló, mechanikus
retesz
Motoros felszereltség:
• motoros hajtás
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L-TRI szakaszolókapcsoló kínálat
Nézeti képek
(143)

Motor attachment,
left-hand

Motor attachment,
right-hand

(866)

(790)

(831)

D

Elölnézet motoros hajtással

30

+2

)

86

Oldalnézet

Szélesség
(W)

Fázistávolság

Mélység (D)

400/630/1000 A

745 mm

419 mm

(1

Tengelyhossz (A)

210 mm

400/630/1000 A

566-730 mm

485 mm

165 mm

)
ion
(491,5
" posit
"OFF
tor in

onnec

h-disc

TRI szakaszoló 12 kV és 24kV

n
(680)
" positio
in "ON
nector

250 mm

625 mm

discon

665 mm

766-966 mm

Switc

766-966 mm

400/630/1000 A

Switch-

Magasság (H)

(130°)

Névleges áramerősség (In)

244

Elölnézet

(728)

(47)

(62)

419 mm
419 mm

A TRI szakaszoló kínálat egy az egyben megfelel az LTRI kínálatnak (méret, pólustávolság, villamos
paraméterek stb...).
A rendelési szám annyiban különbözik, hogy nincs „L” betű a rendelési szám elején.
például: LTRI24062527 helyett, TRI24062527
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Transzformátorok
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Transzformátorok
Kiválasztási segédlet...................................................... E-130
ECO Desing (EU 548-2014) direktíva

Minera transzformátor bemutatása.............................. E-131
Rendelési szám magyarázat
Minera transzformátor kínálat
Minera transzformátor méretek

Trihal transzformátor bemutatása................................ E-135
Rendelési szám magyarázat
Trihal transzformátor kínálat
Trihal transzformátor méretek
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Transzformátorok

Kiválasztási segédlet
Trafók
Alkalmazás primer feszültség
szintje (kV)

11 - 22 kV

Alkalmazás szekunder feszültség
szintje (kV)
Névleges teljesítmény (kVA)

0,42 kV
400

630

Szigetelő anyag

1000

1250

1600

2000

2500

Olajszigetelés
Műgyanta szigetelés

Minera transzformátor

Trihal transzformátor

E-133. oldal

E-137. oldal

E

Minera transzformátor

Trihal transzformátor

Olajszigetelésű transzformátor, melyet elsősorban betonházas transzformátor állomási
alkalmazásokra ajánljuk. 400 kVA-ig oszloptranszformátor alkalmazásokra is alkalmas.

Műgyanta szigetelésű transzformátor elsősorban épített házas megoldásokra ajánljuk, természetes vagy forszírozott hűtéssel,
IP00 vagy IP31-es burkolattal.

E-130

Transzformátorok

Minera transzformátor bemutatása
Bemutatás
Több mint 80 év tapasztalata és a közel 2 000 000 darab telepített olajos
transzformátor bizonyítja a Schneider Electric transzformátor gyártás
technológiájának eredményességét, és megbízható minőségét.
A Minera olaj szigetelésű transzformátorok igen széles platformmal
rendelkeznek. Elérhető oszlopra szerelhető, növényi olajos hűtéssel
rendelkező, kifejezetten megújuló energia termelő erőművekben
alakalmazható kivitele. A katalógusban azonban, csak a hazánkban
legelterjedtebb ún.: földre szerelt kivitelű Minera olajos transzfomrátort
kínáljuk.
A transzformátor burkolat nélkül IP00-ás védettségi szinttel rendelkezik,
így beltéri használatra alkalmas. Burkolattal eléri az IP31-es védettséget,
így akár kültéren is alkalmazható.
Minera olaj szigetelésű transzformátor

Olaj és gázipar

Ásvány, fém ipar

Ipari, lakossági
épületek

Atom energia

Auto ipar

Megújuló
energiaforrások

A Minera olaj szigetelésű transzformátor általános adatai:
• „F” hőmérsékleti osztály (tekercs hőmérséklet emelkedés 100K –
akár 100 kelvin hőmérséklet emelkedés esetén is fent áll a normál
üzemállapot)
• Környezeti hőmérséklet -25C°-től 40C°-ig
• Telepítési magasság ≤ 1000 méter
• Természetes hűtés (ONAN)- igény esetén forszírozott hűtés (ONAF)
• Hermetikusan zárt beépített töltő
• Csavarmenetes tartályfedél
• C3-as korrózió állósági osztály

E-131
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Transzformátorok

Minera transzformátor bemutatása
A0
Ak
Bk
Ck
Dk

E

E-132

Olajszigetelésű transzformátorok az Ecodesign direktíva szerint:
• Szigetelési feszültség KÖF ≤ 24 kV és KIF ≤ 1.1 kV
- A0Ck ≤ 1000 kVA
- A0Bk > 1000 kVA

Rendelési szám magyarázat

MNR

11

40

Transzformátor típusa

Primer feszültség

Névleges teljesítmény

MNR - Minera

11 - 11 kV
22 - 22 kV

40 - 400 kVA
63 - 630 kVA
10 - 1000 kVA
12 - 1250 kVA
16 - 1600 kVA
20 - 2000 kVA

Transzformátorok

Minera transzformátor kínálat

Minera – földre telepített olajszigetelésű transzformátorok
Rendkívüli minőség és megbízhatóság, valamint hosszú élettartam
és minimális karbantartás jellemzi. Megfelel az EcoDesign rendeletnek.
Alkalmazási területek: energia elosztás, ipari létesítmények, stb.
Kisipar, textilipar, autógyártás, gyógyszeripar, élelmiszeripar stb.
Szállítási határidő: 12-13 hét

Minera olaj szigetelésű transzformátor
Olaj és
gázipar

Ásvány,
fém ipar

Ipari,
lakossági
épületek

Atom
energia

Auto ipar

Megújuló
energiaforrások

Alapfelszereltség:
• Dyn05 kapcsolási csoport
• beltéri kivitel
• Drop: 4-6%
• Lefelé transzformáló
• Rezgéscsillapító alátéttel
• ONAN – természetes hűtésű
• Hermetikusan zárt kivitelű
• DMCR hővédelmi relé

Névleges primer
feszültség (kV)

11

22

Névleges szekunder
feszültség (V)

420

420

E

Teljesítmény
(kVA)

ECO design

Rendelési szám
alapfelszereltség

Veszteség

Üresjárási
veszteség(W)

Rövidzárási
veszteség (W)

400

A0Ck

430

4 600

MNR114204

630

A0Ck

600

5 600

MNR114206

1 000

A0Ck

770

10 500

MNR114210

1 250

A0Bk

950

9 500

MNR114212

1 600

A0Bk

1 200

14 000

MNR114216

2 000

A0Bk

1 450

18 000

MNR114220

400

A0Ck

430

4 600

MNR224204

630

A0Ck

600

5 600

MNR224206

1 000

A0Ck

770

10 500

MNR224210

1 250

A0Bk

950

9 500

MNR224212

1 600

A0Bk

1 200

14 000

MNR224216

2 000

A0Bk

1 450

18 000

MNR224220
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Minera transzformátor kínálat
Méretek és műszaki adatok
Névleges feszültség [V]

Névleges teljesítmény [kVA]

IP00 méretek* [mm]
A (szélesség)

11 000

22 000

B (mélység)

400

1230

930

1410

1360

630

1460

1010

1660

1970

1000

1880

1160

1870

2990

1250

1810

1080

1830

3170

1600

2010

1180

1980

3890

400

1230

930

1410

1360
1970

630

1460

1010

1660

1000

1880

1160

1870

2990

1250

1810

1080

1830

3170

1600

2010

1180

1980

3890

Nézeti képek

E
D
C

K
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IP00 teljes tömeg* [kg]

D (teljes magasság)

40

J
B

125

38

Transzformátorok

Trihal transzformátor bemutatása

ing links

Bemutatás
A Trihal műgyanta szigetelésű száraz transzfomrátor megbízhatóan
teljesít különféle környezetekben. Ennek köszönheti, hogy a nehézipartól
a megújuló energia termelésen át a sűrűn lakott lakóövezetekben
széleskörűen elterjedt, és használt transzformátor.

osure

A transzformátor burkolat nélkül IP00-ás védettségi szinttel rendelkezik,
így beltéri használatra alkalmas. Burkolattal eléri az IP31-es védettséget,
így akár kültéren is alkalmazható.

bolted
Trihal műgyanta szigetelésű transzformátor

Olaj és gázipar

Ásvány, fém ipar

Ipari, lakossági
épületek

Atom energia

Auto ipar

Megújuló
energiaforrások

e plates

ed

ss

1.1 kV

1.1 kV

A0
Ak
Bk
Ck

A Trihal a legszigorúbb nemzetközi szabványoknak megfelelő teszt
sorozaton esett át. A tesztek után az alábbi minősítéseknek felel meg:
• C3 klíma osztály
• E3 környezeti besorolás
• F1 tűzállósági szint IEC 60076-11)
A Trihal száraz transzformátor általános adatai:
• „F” hőmérsékleti osztály (tekercs hőmérséklet emelkedés 100K –
akár 100 kelvin hőmérséklet emelkedés esetén is fent áll a normál
üzemállapot)
• Környezeti hőmérséklet ≤ 40C°
• Telepítési magasság ≤ 1000 méter
• Természetes hűtés (AN)- igény esetén forszírozott hűtés (AF)

E

Szabványok
A Trihal transzformátorok az alábbi szabványoknak felelnek meg:
• MSZ EN 60076-11 szabvány szerint: Teljesítménytranszformátorok. 11. rész:
Száraztranszformátorok
• E3 környezeti osztály
• F1 tűzállósági osztály
• C3 klíma osztály
• Dielektromos jellemző:
- ≤ 10 pC rutin vizsgálat
-≤
 5 pC speciális vizsgálat az MSZ EN 60076 Szabvány szerint
• Ecodesign direktíva EU 548-2014

Műgyanta szigetelésű transzformátorok az Ecodesign direktíva szerint:
• Szigetelési feszültség KÖF ≤ 24 kV és KIF ≤ 1.1 kV
- A0Bk 630 kVA-ig
- A0Ak 630 kVA felett
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Transzformátorok

Trihal transzformátor bemutatása
ECO Desing (EU 548-2014)
Az ECO desing EU 548-2014 az Európai Únió 2014 június 11-től, 28 országban életbelépő
rendelete, melyet 2015. július 1-től mindenki köteles betartani. A jogszabály előírja az EU-ban
forgalmazható a transzformátorok maximális veszteségét.
A rendelet célja:
• csökkenteni az elektromos veszteségeket (a meghatározott maximális veszteségek által)
• a transzformátorok teljesítményének fixálása (a megengedett eltérés százalék megadásával)
Az EU 548-2014 rendelet nem minden féle, típusú transzformárra vonatkozik. Nagy vonalakban az
alábbi transzformátor típusoknál kell figyelmbe venni a rendeletet:
• 1kV névleges feszültség szintet meghaladó, valamint 1kVA névleges teljesítményt meghaladó
transzformátorok esetében,
• 1,1kV-től 36kV-ig a 3150kVA-nál kisebb névleges teljesítményű transzfomátorok esetében
• a teljes lista az EU rendeletben olvasható

Rendelési szám magyarázat

TRH

E
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11

Transzformátor típusa

Primer feszültség

TRH-Trihal

11 - 11 kV
22 - 22 kV

63
Névleges
teljesítmény
63 - 630 kVA
10 - 1000 kVA
12 - 1250 kVA
16 - 1600 kVA
20 - 2000 kVA
25 - 2500 kVA

D
Opció
D-digitális
hőfokvédelem

Transzformátorok

Trihal transzformátor kínálat

Trihal – műgyanta szigetelésű transzformátorok
Egyszerűen és gyorsan telepíthető, minimális karbantartást igényel.
Megfelel az EcoDesign rendeletnek.
Alkalmazási területek:
Infrastruktúra: lakossági és ipari létesítmények, például repülőtér,
kórház stb. Textilipar, autógyártás, gyógyszeripar, élelmiszeripar
stb.
Szállítási határidő: 13-14 hét

Trihal műgyanta szigetelésű transzformátor
Olaj és
gázipar

Ipari,
lakossági
épületek

Ásvány,
fém ipar

Auto ipar

Atom
energia

Megújuló
energiaforrások

Alapfelszereltség:
• Dyn05 kapcsolási csoport
• beltéri kivitel
• Drop: 6%
• Lefelé transzformáló
• Rezgéscsillapító alátéttel
• 6 db PTC érzékelő
• Z konverteres védelmi relé

E

Opciós felszereltség:
• 3 db PT100 érzékelő
• T-154 típusú digitális hővédelem

Névleges
primer
feszültség (kV)

11

22

Névleges
szekunder
feszültség (V)

420

420

Teljesítmény
(kVA)

ECO design

Rendelési
szám alapfelszereltség

Rendelési szám
opciós felszereltség

Veszteség

Üresjárási
veszteség(W)

Rövidzárási
veszteség (W)

630

A0Bk

1 100

7 600

TRH114206

TRH114206D

1000

A0Ak

1 550

9 000

TRH114210

TRH114210D

1250

A0Ak

1 800

11 000

TRH114212

TRH114212D

1600

A0Ak

2 200

13 000

TRH114216

TRH114216D

2000

A0Ak

2 600

16 000

TRH114220

TRH114220D

2500

A0Ak

3 100

19 000

TRH114225

TRH114225D

630

A0Bk

1 100

7 600

TRH224206

TRH224206D

1000

A0Ak

1 550

9 000

TRH224210

TRH224210D

1250

A0Ak

1 800

11 000

TRH224212

TRH224212D

1600

A0Ak

2 200

13 000

TRH224216

TRH224216D

2000

A0Ak

2 600

16 000

TRH224220

TRH224220D

2500

A0Ak

3 100

19 000

TRH224225

TRH224225D
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Transzformátorok

Trihal transzformátor kínálat
Méretek és műszaki adatok
Névleges feszültség
[kV]

11 000

22 000

E

Névleges teljesítmény
[kVA]

IP00 méretek* [mm]

IP00 tömeg*
[kg]

A (szélesség)

B (mélység)

C (teljes magasság)

D Görgőtávolság

630

1410

800

1660

670

1880

1000

1620

950

1880

820

3020

1250

1700

950

1940

820

3600

1600

1830

950

2140

820

4180

2000

1880

1230

2220

1070

5160
6240

2500

2050

1230

2250

1070

630

1480

830

1790

670

2040

1000

1660

950

1970

820

2840

1250

1740

950

2140

820

3460

1600

1850

970

2180

820

4180

2000

1960

1230

2280

1070

5120

2500

2050

1230

2500

1070

6160

Nézeti képek
E/2
L

I

Ø 13
Csapolási pontok

C
H
B

Földelési
pont (M12)
Ø 125 (160)
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D

40 (50)

A

D
E

Elölnézet

Oldalnézet

E
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Betonházas
transzformátorállomások

www.schneider-electric.hu

Betonházas transzformátorállomások
Kiválasztási segédlet...................................................... F-142
Előre gyártott betonházas állomások
bemutatása....................................................................... F-143
Galaxi bemutatása.......................................................... F-145
Rendelési szám magyarázat
Galaxi BHTR kínálat, méretek

Neptun bemutatás........................................................... F-148
Rendelési szám magyarázat
Neptun kínálat, méretek
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Betonházas transzformátor állomások

Kiválasztási segédlet
Trafók
Alkalmazás primer feszültség szintje (kV)

11 - 22 kV

Alkalmazás szekunder feszültség szintje (kV)
Névleges transzformátor teljesítmény (kVA)
Betonház típusa
Kezelőtér

F

F-142

0,42 kV
630 - 1000 kVA

Neptun

Galaxi

630-1600-2000kVA

Belső

Külső

Galaxi betonház

Neptun betonház

F-146. oldal

F-149. oldal

Betonházas transzformátor állomások

Előregyártott betonházas transzformátor
állomások bemutatása
A Schneider Electric, világvezető a közép- és kisfeszültségű energiaelosztásban. 40 éves tapasztalattal rendelkezik a hasonló szerkezetű transzformátorállomások gyártásában és üzembe helyezésében. Ezt a tényt igazolja az is, hogy több, mint 30 000 darabot helyezett már üzembe világszerte.
Az Schneider Electric KÖF/KIF előre gyártott transzformátorállomásai, a lakóövezetek, ipari és kereskedelmi vállalatok energiaellátásának biztosításához, kültéri elhelyezéssel állnak rendelkezésre.
A végfelhasználó számára nyújtott előnyök egy hagyományos épített transzformátor állomással
szemben:
• nagyobb környezeti és kezelői biztonság, az IEC szabványokkal összhangban
• 20% költségmegtakarítás: gyárilag összeszerelt és bevizsgált megoldás
• 30% idő megtakarítás: „plug and play” kialakítás, a telepítés során a csatlakozó kábelek bekötését kell elvégezni.
• épületen kívüli elhelyezés miatt az értékes területek felszabadulnak
• esztétikus, környezetbe illő megjelenés, nincs felújítási költség
• hálózati kábelek fogadására gyárilag előkészített,
• magyarországi gyártásnak köszönhetően, egyszerű szállítás, gyors telepítés.
Az Schneider Electric a transzformátorállomáson túl, teljes körű szolgáltatást kínál a tervezéstől a
szállításig, valamint az átadás után szerviztevékenységet is biztosít, ezzel garantálva a megbízhatóságot valamint a gyors, kulcsrakész átadást.

F
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Betonházas transzformátor állomások

Galaxi bemutatása
Általános bemutatás
A betonház gyártása Szegeden történik. A mechanikai szilárdság növelése érdekében a betonszerkezetbe az előírt sűrűségnek megfelelően acélszálakat kevernek. Ezután a transzformátorház
belső kábelterét olajálló szigeteléssel vonják be, így az esetleges olajszivárgás esetén nem kerülhet
olaj a környezetbe. A kívülről történő víz behatolása ellen a ház tetejét, valamint a földdel érintkező
részeit vízátnemeresztő réteg borítja. A transzformátortér megfelelő szelőzését valamint az IP 43-as
védettséget speciális szellőzőrács biztosítja. A külső falon levő rücskös vakolat plakátálló. A transzformátorállomást mind a műszaki, mind az esztétikai elvárásoknak megfelelően a helyszínen készre
szerelik, majd szállításra kész formában átadják. Igény esetén a Schneider Electric szakemberei az
üzembe helyezésen részt vesznek.

Galaxi

Alkalmazási területek
Megújuló
energiák

Lakóövezetek

Ipari és
szolgáltató
vállalatok

Galaxi típusú transzformátorállomások lakóövezetek, ipari és szolgáltató vállalatok energiaellátását
biztosítják közép/kisfeszültségen (22/0,420 kV), 1000 kVA teljesítményhatárig. A kültéri felhasználású
transzformátorállomás belső kezelőterű, így a berendezések az időjárási viszontagságoktól függetlenül, nyugodt körülmények között, kényelmesen és biztonságosan kezelhetők. Az állomás környezetbarát kivitelű, az esetleges olajszivárgás ellen maximálisan védett.
Külső megjelenési formáját tekintve, többféle tetőszerkezettel és színválasztékkal alkalmazkodunk
bármilyen megrendelői igényeihez, hogy a ház illeszkedjen környezetébe.
Az ajánlatunkban szereplő Galaxi transzformátor állomás 10m2 alapterületű.

Az állomás főbb jellemzői
•
•
•
•
•
•
•

F

•
•
•
•
•
•
•

esztétikus, környezetbe illő megjelenés,
egybeöntött, előre gyártott kivitel,
belső kezelőtér,
hálózati kábelek fogadására gyárilag előkészített és szabadon felhasználható,
megfelel az IEC 1330-as szabvány előírásainak,
tűzálló kivitel,
beépített RM6, (külön igényesetén SM6) típusú középfeszültségű kapcsoló-berendezések kézi és
távműködtetéssel egyaránt üzemeltethetők,
MINERA típusú olaj szigetelésű közép/kisfeszültségű transzformátor
biztonságos üzemeltetés,
IP 43 védettség,
30 éves garantált élettartam,
karbantartásmentes,
maximálisan megfelel a környezetvédelmi előírásoknak,
egyszerű szállítás és gyors telepítés.

Opciók
•
•
•
•
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mérési lehetőségek kis- illetve középfeszültségen,
távműködtetés,
fázisjavítás kisfeszültségen,
környezetbe illő tetőszerkezet.

Betonházas transzformátor állomások

Galaxi bemutatása
Rendelési szám magyarázat

GLX
GLX-Galaxi

630
630-22/0,42kV-os vagy 10/0,42kV-os
630kVA-es olajos transzformátor
1000-22/0,42kV-os vagy 10/0,42kV-os
1000kVA-es olajos transzformátor

DI
DI-RM6 DI kapcsolóberendezés
IDI-RM6 IDI kapcsolóberendezés

M
M-mérőmező

F
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Betonházas transzformátorállomások

Galaxi kínálat

Galaxi betonházas transzformátorállomások
10 m² alapterület, maximum 1000 kVA teljesítményig beépíthető
transzformátor, kis- és középfeszültségű kezelőtérrel. 30 éves élettartam és egyszerű karbantartás. Egyedi kiviteli lehetőségek (szín
és tetőkialakítás)
Kábelfogadás: Kommunális elosztás esetén 8 db erőátviteli és 7
db közvilágítási kábel fogadása
Ipari elosztás esetén: 12 db erőátviteli kábel fogadása
Alapfelszereltség:
• nem bővíthető RM6 DI vagy IDI típusú középfeszültségű kapcsolóberendezés, kézi hajtással, VIP45 típusú védelemmel,
• Minera, 22/0,42 kV-os olajszigetelésű transzformátor, DMCR védelemmel és rezgéscsillapítókkal
• Szerelőrácsra szerelt kisfeszültségű készülékek és transzformátor teljesítményéhez illeszkedő sínezés,
• Betonház segédüzemi elosztója
• Betonházon belüli kábelezés (kapcsolóberendezés-transzformátor-kisfeszültségű rész)
Opciós felszereltség:
• Alapfelszereltségen felül kérhető még középfeszültség oldali
mérés és a hozzátartozó középfeszültség kábelek bekötése (a
mérőcella, a középfeszültségű kapcsolóberendezés és a transzformátor közé kerül telepítésre).
• Schneider Electric gyártmányú középfeszültségű mérőcella,
MKEH hitelesített mérőváltókkal: 3-3 db műgyanta szigetelésű,
beltéri kivitelű ARM3 típusú áram- és VRQ2n típusú feszültségváltó.

F

Alábbi áram- és feszültségváltók kérhetők a betonháznál:
• 50/5A névleges áramig, 0,5S pontossági osztállyal, 7,5VA teljesítményig és 16kA/1s zárlati áram szilárdsággal. 1 vagy 2 magos
kivitelben.
• 24/v3 / 0,1/v3 kV névleges feszültségig, 0,5 pontossági osztállyal,
30VA teljesítményig.
1 vagy 2 szekunderkörös kivitelben.
Más típusú vagy tulajdonságú mérőváltók igénye esetén érdeklődjön
kapcsolattartójánál.

Transzformátor

KÖF berendezés

KIF készülékek

Kezelőterület
típusa

Rendelési szám
Alapfelszereltséggel

Opciós felszereltséggel

Minera 22/0,42kV-os
vagy 10/0,42kV-os,
630kVA

RM6 NB-DI

Compact NS 1000, 8 db
400A-es olvadóbiztosítós
leágazással

belső

GLX630DI

GLX630DIM

GLX630IDI

GLX630IDIM

Minera 22/0,42kV-os
vagy 10/0,42kV-os,
1000kVA

RM6 NB-DI

Compact NS 1600, 8 db
400A-es olvadóbiztosítós
leágazással

belső

GLX1000DI

GLX1000DIM

GLX1000IDI

GLX1000IDIM

F-146

RM6 NB-IDI

RM6 NB-IDI

Betonházas transzformátorállomások

Galaxi kínálat
Galaxi méretek és műszaki adatok
Alaprajz

2170

2340

1170

4250

2860

2170

2340

1170

4250

2860

Oldalnézet
2500
3100

3100

F

2500
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Betonházas transzformátor állomások

Neptun bemutatása
A Kaposváron gyártott, korszerű, kisméretű, esztétikus megjelenésű külső kezelő terű betonházas
transzformátorállomás legfontosabb jellemzői:

Vevőorientált konstrukciós kialakítás
•
•
•
•
•

igény szerinti színösszeállítás,
különböző primer berendezés típusok
400 V-os főkapcsolók széles választéka
fázisjavítás, mérés, közvilágítás lehetősége,
számos egyedi igény beépíthetősége.

Személyi biztonság

Ipari és
szolgáltató
vállalatok

Megújuló
energiák

•
•
•
•

IEC 62271-202 szerint típusvizsgált,
íválló kivitelű (A és B megközelítés),
építészeti és tűzvédelmi minősítéssel rendelkezik (ÉMI),
a korszerű berendezések nagyfokú személyi és üzembiztonságot, továbbá kényelmes kezelést
eredményeznek.

Gazdaságosság
Lakóövezetek

• gyárilag készre szerelten kerül szállításra, ezért gyorsan telepíthető (helyszíni feladat a transzformátor beemelése, és a kábelek bekötése),
• a kiásott gödör alján lévő kavics- és homokágyra közvetlenül telepíthető,
• természetes szellőzéssel rendelkezik, de igény esetén kényszerszellőztetéssel is el lehet látni,
• a betonház és a nyílászárók 30 évig nem igényelnek karbantartást.

Környezetvédelem és minőségbiztosítás

F

•
•
•
•
•
•

esztétikus megjelenésével és 1,6 m párkánymagasságával a környezetbe jól illeszthető,
a transzformátorkamra olajteknője képes a teljes olajmennyiség felfogására,
zajszintje nem éri el a lakókörnyezetben megengedhető 40 dB értéket.
a gyártó ISO 9001 minőségbiztosítási valamint
ISO 14001 környezetirányítási rendszerrel is rendelkezik,
minden transzformátorállomás szigorú darabvizsgálat után kerül szállításra.

Típusválaszték
A Neptun-1600 és Neptun 2000 típusjelű transzformátorállomás családdal, 12 - 24 kV névleges
feszültségszintre, 1600-2000 kVA teljesítményhatár között biztosítható a fogyasztók energiaellátása.
Ezek a típusok elsősorban nagyfogyasztók ellátására készülő egyedi konstrukciók, a transzformátorok hűtését ventillátoros kényszerszellőzés biztosítja (opció).

Rendelési szám magyarázat

NEP
NEP-Neptun

F-148

1600
630-22/0,42kV-os vagy 10/0,42kV-os
630kVA-es olajos transzformátor
1600-22/0,42kV-os vagy 10/0,42kV-os
1600kVA-es olajos transzformátor
2000-22/0,42kV-os vagy 10/0,42kV-os
2000kVA-es olajos transzformátor

DI
DI-RM6 DI kapcsolóberendezés
IDI-RM6 IDI kapcsolóberendezés

M
M-mérőmező

Betonházas transzformátorállomások

Neptun kínálat

Neptun típusú betonházas transzformátorállomások
A Neptun betonház elsősorban a körhálózatban való felhasználásra, valamint nagyfogyasztók ellátásra alkalmasak. Tömegük
alapesetben (transzformátor nélkül) 14 tonna. Akár 2000 kVA-es
teljesítményű transzformátorok telepítésére is van lehetőség. Külső
kezelőterű kialakítás, 30 éves élettartam és egyszerű karbantartás.
Alapfelszereltség:
• Nem bővíthető RM6 DI vagy IDI középfeszültségű kapcsolóberendezés, kézi hajtással, VIP45 típusú védelemmel,
• Minera 22/0,42kV-os olajszigetelésű transzformátor, DMCR védelemmel és rezgéscsillapítókkal
• Szerelőrácsra szerelt kisfeszültségű készülékek és transzformátor teljesítményéhez illeszkedő sínezés,
• Betonház segédüzemi elosztója
• Betonházon belüli kábelezés (kapcsolóberendezés-transzformátor-kisfeszültségű rész)
Opciós felszereltség:
• Alapfelszereltségen felül kérhető még középfeszültség oldali
mérés és a hozzátartozó középfeszültség kábelek bekötése (a
mérőcella, a középfeszültségű kapcsolóberendezés és a transzformátor közé kerül telepítésre).
• Schneider Electric gyártmányú középfeszültségű mérőcella,
MKEH hitelesített mérőváltókkal: 3-3 db műgyanta szigetelésű,
beltéri kivitelű ARM3 típusú áram- és VRQ2n típusú feszültségváltó.

F

Alábbi áram- és feszültségváltók kérhetők a betonháznál:
• 50/5A névleges áramig, 0,5S pontossági osztállyal, 7,5VA teljesítményig és 16kA/1s zárlati áram szilárdsággal. 1 vagy 2 magos
kivitelben.
• 24/v3 / 0,1/v3 kV névleges feszültségig, 0,5 pontossági osztállyal,
30VA teljesítményig
1 vagy 2 szekunderkörös kivitelben.
Más típusú vagy tulajdonságú mérőváltók igénye esetén érdeklődjön
kapcsolattartójánál.

Transzformátor

Minera 22/0,4kV vagy
10/0,4kV, 630kVA
Minera 22/0,4kV vagy
10/0,4kV, 1600kVA

Minera 22/0,4kV vagy
10/0,4kV, 2000kVA

KÖF berendezés
RM6 NB-DI
RM6 NB-IDI
RM6 NB-DI
RM6 NB-IDI
RM6 NB-DI
RM6 NB-IDI

KIF készülékek

Rendelési szám
Alapfelszereltséggel

Opciós felszereltséggel

Compact NS 1000, 8 db
400A-es olvadóbiztosítós leágazás

NEP630DI

NEP630DIM

1 db Masterpact NW 2500, 8 db
400A-es olvadóbiztosítós leágazással

NEP1600DI

NEP1600DIM

NEP1600IDI

NEP1600IDIM

NEP2000DI

NEP2000DIM

NEP2000IDI

NEP2000IDIM

1 db Masterpact NW 3200, 8 db
400A es olvadóbiztosítós leágazással

F-149

Betonházas transzformátorállomások

Neptun kínálat
Neptun 630 méretek és műszaki adatok
Méréssel

Mérés nékül

Neptun 1600 méretek és műszaki adatok
Méréssel

Mérés nékül

F

Neptun 2000 méretek és műszaki adatok
Méréssel

F-150

Mérés nékül

F

F-151

Rendelési számok jegyzéke

Ref.szám

Oldal

F

Ref.szám

Oldal

Ref.szám

Oldal

Ref.szám

Oldal

LF3072531

106

ML126DB 40, 41, 42, 43, 54

PM6S324CTVTSA

LF3072531O

106

ML126M

40, 42

PRM12D02N

89

LF3072540

106

ML152M

40, 41, 42, 43, 54

PRM12D02NM

89

LF3072540O

106

ML226

44, 45

PRM12D06C

95

LF3122540

106

ML252

44, 45

PRM12D06CM

95

LF3122540O

106

ML326F

47

PRM12D06N

90

LTRI12062516

126

ML352F

47

PRM12D06NM

90

LTRI12062516E

126

91

126

ML426 46, 48, 49, 50, 51, 52,
53

PRM12D06NVT

LTRI12062516M

91

LTRI12062521

126

PRM12D12C

95

LTRI12062521E

126

ML452 46, 48, 49, 50, 51, 52,
53

PRM12D06NVTM
PRM12D12CM

95

LTRI12062521M

126

PRM12D12H

92

LTRI12062525

126

PRM12D12HM

92

LTRI12062525E

126

PRM12D12HVT

93

LTRI12062525M

126

PRM12D12HVTM

93

LTRI12103121

126

PRM12G06

96

LTRI12103121E

126

PRM12G12

96

LTRI12103121M

126

PRM12I06C

94

LTRI12103125

126

PRM12I06CM

94

LTRI12103125E

126

PRM12I06T

88

LTRI12103125M

126

PRM12I06TM

88

LTRI12124021

126

PRM12M06A

97

LTRI12124021E

126

PRM12M12A

97

146

LTRI12124021M

126

GLX630DIM

146

LTRI12124025

126

GLX630IDI

146

LTRI12124025E

126

GLX630IDIM

146

LTRI12124025M

126

GLX1000DI

146

LTRI24062525

126

GLX1000DIM

146

LTRI24062525E

126

GLX1000IDI

146

LTRI24062525M

126

GLX1000IDIM

146

LTRI24062527

126

LTRI24062527E

126

LTRI24062527M

126

FBX12C

60

FBX12CM

60

FBX12SB

64

FBX12SBM

64

FBX12T1

61

FBX12T1M

61

FBX12T2

62

FBX12T2M

62

FBX12T2V

63

FBX12T2VM

63

FBX24C

60

FBX24CM

60

FBX24SB

64

FBX24SBM

64

FBX24T1

61

FBX24T1M

61

FBX24T2

62

FBX24T2M

62

FBX24T2V

63

FBX24T2VM

63

G
GLX630DI

L

MNR114204

133

MNR114206

133

MNR114210

133

MNR114212

133

MNR114216

133

MNR114220

133

MNR224204

133

MNR224206

133

MNR224210

133

MNR224212

133

MNR224216

133

MNR224220

133

N
NEP630DI

149

NEP630DIM

149

NEP1600DI

149

NEP1600DIM

149

NEP1600IDI

149

NEP1600IDIM

149

NEP2000DI

149

NEP2000DIM

149

NEP2000IDI

149

NEP2000IDIM

149

NSYSPF8100

55

NSYSPF8200

55

NSYSPS8100

55

NSYSPS8200

55

LF1070625

104

LTRI24103125

126

LF1070625O

104

LTRI24103125E

126

LF1070631

104

LTRI24103125M

126

LF1070631O

104

LTRI24103127

126

LF1071225

104

LTRI24103127E

126

LF1071225O

104

LTRI24103127M

126

LF1072531

104

LTRI24124030

126

LF1072531O

P

104

LTRI24124030E

126

PIXBCCB121225

18

LF1120625

104

LTRI24124030M

126

PIXBCCB241225

18

LF1120625O

104

19

LF1120631

104

M

PIXBRMT121225

104

22

19

LF1120631O

MCSETAD120625B

PIXBRMT241225

104

24

14

LF1121225

MCSETAD120625L

PIXCB120625B

104

23

16

LF1121225O

MCSETAD121225B

PIXCB120625L

104

25

15

LF1121231

MCSETAD121225L

PIXCB121225B

104

22

17

LF1121231O

MCSETAD240625B

PIXCB121225L

105

24

14

LF2070640

MCSETAD240625L

PIXCB240625B

105

23

16

LF2070640O

MCSETAD241225B

PIXCB240625L

105

26

15

LF2071240

MCSETAD241225L

PIXCB241225B

105

26

17

LF2071240O

MCSETCL121225

PIXCB241225L

105

27

123

LF2120640

MCSETCL241225

PM6S3M24CT

105

27

123

LF2120640O

MCSETGL121225

PM6S3M24CTVT

105

25

123

LF2121240

MCSETGL241225

PM6S3M24CTVTSA

123

LF2121240O

105

MKEH3CT3VT

PM6S324CT
PM6S324CTVT

123

152

54, 55, 65,
80, 81, 97

123

R

Ref.szám

Oldal

RM6IM 40, 41, 43, 44, 46, 48,
49, 50, 51, 52, 53
RM6NB12D

42

RM6NB12DDD

47

RM6NB12DDI

50

RM6NB12DI

45

RM6NB12DIDI

52

RM6NB12I

40

RM6NB12IDI

49

RM6NB12II

44

RM6NB12IIDI

51

RM6NB12III

46

RM6NB12IQI

48

RM6NB12MTC

55

RM6NB12QIQI

53

RM6NB24D

42

RM6NB24DDD

47

RM6NB24DDI

50

RM6NB24DI

45

RM6NB24DIDI

52

RM6NB24I

40

RM6NB24IDI

49

RM6NB24II

44

RM6NB24IIDI

51

RM6NB24III

46

RM6DB12D

42

RM6NB24IQI

48

RM6DB12DDD

47

RM6NB24MTC

55

RM6DB12DDI

50

RM6NB24QIQI

53

RM6DB12DI

45

RM6DB12I

40

RM6VD23 40, 42, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53

RM6DB12IC

43

RM6DB12IDI

49

RM6DB12II

44

RM6DB12IIDI

51

RM6DB12III

46

RM6DB12IQI

48

RM6DB12MTB

54

RM6DB12Q

41

RM6DB12QIQI

53

RM6DB24D

42

RM6DB24DDD

47

RM6DB24DDI

50

RM6DB24DI

45

RM6DB24I

40

RM6DB24IC

43

RM6DB24IDI

49

RM6DB24II

44

RM6DB24IIDI

51

RM6DB24III

46

RM6DB24IQI

48

RM6DB24MTB

54

RM6DB24Q

41

RM6DB24QIQI

53

RM6DM

42, 45, 47

RM6F22D 40, 44, 45, 46, 48,
49, 50, 51, 52, 53
RM6F23DM 40, 44, 45, 46,
48, 49, 50, 51, 52, 53

S
SF1170625

109

SF1170625O

109

SF1171225

109

SF1171225O

109

SF1240616

109

SF1240616O

109

SF1240620

109

SF1240620O

109

SF1240625

109

SF1240625O

109

SF1241216

109

SF1241216O

109

SF1241220

109

SF1241220O

109

SF1241225

109

SF1241225O

109

SF1360620

109

SF1360620O

109

SF1361220

109

SF1361220O

109

SF2240631

111

SF2241231

111

SF2242531

111

SF2360631

111

SF2361231

111

SF2362531

111

Rendelési számok jegyzéke

Ref.szám

Oldal

Ref.szám

Oldal

SF2402531

111

SM62406IMBM

77

SFSET170625

110

SM62406IMM

72

SFSET170625O

110

SM62406QM

73

SFSET171225

110

SM62406QMM

73

SFSET171225O

110

SM62412DM1A

75

SFSET240616

110

SM62412DM1AM

75

SFSET240616O

110

SM62412DM1AVT

76

SFSET240620

110

SM62412DM1AVTM

76

SFSET240620O

110

SM62412DM1D

78

SFSET240625

110

SM62412DM1DM

78

SFSET240625O

110

SM62412GBCA

80

SFSET241216

110

SM62412GBCB

81

SFSET241216O

110

SM62412GBM

79

SFSET241220

110

SFSET241220O

110

T

SFSET241225

110

SFSET241225O

110

SM61206DM1A

75

SM61206DM1AM

75

SM61206DM1AVT

76

SM61206DM1AVTM

76

SM61206DM1D

78

SM61206DM1DM

78

SM61206DM1S

74

SM61206DM1SM

74

SM61206GBCA

80

SM61206GBCB

81

SM61206GBM

79

SM61206IM

72

SM61206IMB

77

SM61206IMBM

77

SM61206IMM

72

SM61206QM

73

SM61206QMM

73

SM61212DM1A

75

SM61212DM1AM

75

SM61212DM1AVT

76

SM61212DM1AVTM

76

SM61212DM1D

TRH114206

137

TRH114206D

137

TRH114210

137

TRH114210D

137

TRH114212

137

TRH114212D

137

TRH114216

137

TRH114216D

137

TRH114220

137

TRH114220D

137

TRH114225

137

TRH114225D

137

TRH224206

137

TRH224206D

137

TRH224210

137

TRH224210D

137

TRH224212

137

TRH224212D

137

TRH224216

137

TRH224216D

137

TRH224220

137

TRH224220D

137

TRH224225

137

78

TRH224225D

137

SM61212DM1DM

78

SM61212GBCA

80

V

SM61212GBCB

81

SM61212GBM

79

SM62406DM1A

75

SM62406DM1AM

75

SM62406DM1AVT

76

SM62406DM1AVTM

76

SM62406DM1D

78

SM62406DM1DM

78

SM62406DM1S

74

SM62406DM1SM

74

SM62406GBCA

80

SM62406GBCB

81

SM62406GBM

79

SM62406IM

72

SM62406IMB

77

VA120631

115

VA121231

115

VA122531

115

VA240620

115

VA241220

115

VA241225

115

VA242031

115

VA242525

115

VA242531

115

VA243031

115

VAA120620

114

VAA120625

114

VAA121220

114

VAA121225

114

VAA240616

114

VAA241216

114

153

Jegyzet

A-154

Termékeinket folyamatosan fejlesztjük, a katalógusban közölt információk érvényességéről kérjük, érdeklődjön.
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