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Řada GMA je optimální řešení pro rozvodny a transformátorové stanice do
25 kV
Rozvaděče řady GMA s vakuovými vypínači jsou navrženy pro různé provozní
požadavky ve veřejných a průmyslových rozvodech vysokého napětí.
Příklady použití
Dodavatelé energie
 Transformátorové stanice
 Spínací rozvodny
 Zákaznické rozvodny
 Distribuční rozvodny

Průmysl
 Ropný průmysl
 Chemický průmysl
 Automobilový průmysl
 Metalurgie
 Zpracovatelský průmysl

Infrastruktura
 Letiště
 Železniční stanice a trakční napájecí systémy
 Výškové budovy
 Povrchové a hlubinné doly

Větrná energie a fotovoltaika
 Větrné turbíny
 Solární elektrárny
 Rozvodny pro napájení vedení
 Transformátorové rozvodny
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Naše řešení
Tradice a inovace: Společnost Schneider Electric vyvíjí a vyrábí plynem
izolovaná spínací a ovládací zařízení již více jak 30 let. Řada GMA vychází
z těchto bohatých zkušeností a přináší ještě dokonalejší, ekonomicky efektivní a
precizní řešení. Díky nízkým investičním a provozním nákladům, dlouhé
životnosti a celosvětově dostupnému servisu vyhovuje tato řada požadavkům
zákazníků, a to i pro svoji nebývale vysokou dostupnost v distribuční síti. Řada
GMA boduje i v oblasti Smart-Grid aplikací, protože ji lze jednoduše integrovat do
inteligentních systémů a flexibilně přizpůsobit jejich parametrům.

Efektivita

Řada GMA poskytuje maximální efektivitu, protože vyžaduje o 25% méně
podlažní plochy a o 30% méně prostoru než stávající plynem izolované systémy.

Bezpečnost

Klademe důraz na maximální bezpečnost: koncepce řady GMA umožňuje
dosahovat optimální úrovně bezpečnosti operátora a provozní spolehlivosti.

Jednoduchost

Jednoduchý a ergonomický design zajišťuje extrémně jednoduchou manipulaci
během instalace a provozu.

Šetrný přístup k životnímu prostředí

Během celé doby své životnosti řada GMA plně vyhovuje požadavkům na
ochranu životního prostředí. Elektrické ztráty, spotřeba materiálu a hmotnost byly
znatelně redukovány, veškerý použitý materiál je recyklovatelný.

Řada GMA v distribuční síti vn

Řada GMA vychází z naší více jak
30leté zkušenosti s vývojem a výrobou
plynem izolovaných spínacích a
ovládacích zařízení.
Od roku 1995 bylo po celém světě
instalováno více jak

50 000
polí rozvaděčů GMA.
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GMA – kompletní řešení

Efektivní, kompaktní a výkonné

Řada GMA představuje inovativní koncept spínacích a ovládacích
zařízení s vysokou provozní spolehlivostí, ekonomickou efektivitou
a flexibilitou. Spínací a ovládací zařízení zajišťují vysoký stupeň
spolehlivosti a bezpečnosti vašich distribučních sítí vysokého
napětí.

Efektivní, kompaktní a výkonné

 Spínací a ovládací zařízení řady GMA vyžadují o 25% méně
půdorysné plochy a o 30% méně prostoru než stávající plynem
izolované systémy stejné třídy.
 Pole pro proudy do 800 A jsou dodávány v modulech o šířce jen 450
mm.
 Pole pro proudy 1600 A až 2500 A jsou pouze 800 mm široké.
 Pole podélné spojky s vakuovými vypínači 1600 A až 2500 A jsou
široké pouze 1000 mm a odpovídající pole do 1250 A pouze 800 mm.
 Skříně vývodových polí se jmenovitými proudy 2500 A nemají
nucenou umělou ventilaci.
 Skříně pro vývodové proudy 1250 A s/bez transformátoru napětí jsou
pouze 600 mm široké.
 Pro všechny šířky skříní a jmenovité vývodové proudy jsou dostupné
přípojnice 2500 A.
 Stávající rozvodny se starou spínací a ovládací technikou lze
efektivně vybavit řadou GMA:
 Do těchto rozvoden lze normálně umístit 2x více skříní GMA.
 Ve stávajících prostorách lze tedy dvojnásobně zvýšit
přenášený výkon.
 Minimalizace prostorů díky kabelovým oddílům s nízkou světlostí:
 Všechny kabelové koncovky jsou integrovány do skříně GMA – i
pro jmenovité proudy 1600 A až 2500 A.
 Výšku kabelového kanálu určuje pouze poloměr ohybu silových
kabelů.
 Díky řadě GMA lze optimalizovat hloubku místnosti rozvodny:
 Spínací a ovládací zařízení GMA s vývodovými proudy do
1250 A mají sníženou hloubku o 20 – 30% ve srovnání
s modely pro vývodové proudy 1600 A až 2500 A (návrh dle IAC
AFL).
 Všechny skříně GMA jsou přístupné zepředu.

GMA: pouze 70% prostoru

Dřívější rozvodny – 100% prostoru

do 800 A

> 800 A až
1250 A

1600 A až
2500 A

Hlavní rozměry skříní rozvaděče.
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GMA – kompletní řešení

Bezpečné a spolehlivé
Vysoká úroveň bezpečnosti obsluhy
 Univerzální možnosti osazení a modulární provedení zajišťují
optimální konfiguraci spínacích a ovládacích zařízení.
 Ještě větší efektivita díky GemControl
 GemControl je digitální systém pro správu vysokonapěťových
spínacích a řídicích zařízení.
 GemControl představuje pro každou rozvodnou skříň GMA
centrální digitální jednotku pro řízení, monitorování a
komunikaci bez integrace ochranných funkcí.
 Vysoká flexibilita a jednoduchá integrace do existující správy
sítě a rozvodných systémů.
 Názorně uspořádané ovládání a jednoduchá konfigurace.
 Krátká doba pro instalaci na místě
 Standardně otestováno a připraveno pro připojení.
 Velmi jednoduchá a rychlá montáž.
 Extrémně ekonomická účinnost:
 Minimální investiční náklady díky jednoduchému návrhu, nízkým
nárokům na prostor, rozsáhlým možnostem rozšiřování a
krátkou dobou montáže a uvádění do provozu.
 Nízké provozní náklady díky bezúdržbovým oddílům plněných
plynem a vakuovým vypínačům s velkým počtem elektrických a
mechanických provozních cyklů a s pohony vyžadujícími
minimální údržbu.

Bezpečnost

Plynem plněné rozváděče GMA s vakuovými vypínači jsou
charakteristické svou
 vysokou provozní bezpečností,
 maximální ochranou obsluhy,
 vysokou spolehlivostí.

Maximální ochrana obsluhy
 Maximální ochrana proti náhodnému dotyku díky kompletnímu
kovovému zapouzdření všech částí rozváděče.
 Vysokého stupně ochrany obsluhy je dosaženo dálkovým ovládáním
rozváděče.
 Rozváděče GMA vybavené digitální ovládací jednotkou GemControl
poskytují obsluze maximální ochranu pro kompletní dálkové
automatické ovládání a monitorování rozváděče z jiné místnosti
a/nebo řídicí stanice. Během normálního provozu nemusí obsluha
nutně vstupovat do místnosti rozváděče, například pro spínací nebo
monitorovací operace.
 Systém zajišťuje, že rozvodné skříně mohou být obsluhou ovládány
jen zepředu a při uzavřených dveřích.
 Pro ochranu proti chybám obsluhy mají skříně GMA navržený logický
systém mechanických a elektrických blokád.
 Kapacitní testovací systém pro verifikaci nulového napětí.
 Napěťový test vn kabelů zepředu rozváděče.
 Skříně GMA jsou testovány na ochranu proti vnitřním obloukům (třída
IAC) v souladu s normou IEC/EN 62271-200, s respektováním
skutečných zkratových proudů, pro vn distribuční systémy jak
s uzemněnou nulou, tak i izolované.
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GMA – kompletní řešení

Vysoká provozní bezpečnost a spolehlivost
Vysoká provozní bezpečnost a spolehlivost

Nežádoucí kontakt

Hlodavci

Sluneční záření

Prach a špína

Drsné prostředí
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 Živé části vysokého napětí jsou umístěny v hermeticky uzavřených
oddílech plněných plynem. Vysokonapěťové prvky jsou umístěny
v konstantních a ideálních klimatických podmínkách po celou dobu
životnosti. Nejsou tedy citlivé na:
 Prach a špínu
 Vlhkost
 Hlodavce
 Drsné prostředí
 Všechny vysokonapěťové prvky mimo plynem plněný oddíl jsou
 Jednopólové
 Kontrolované na přítomnost napětí a externě uzemněné
 Plně oplášťované
 Chráněné proti vnějším vlivům jako je prach, vlhkost a hlodavci.
 Plynem plněné oddíly s živými částmi mají stupeň krytí IP 65.
 Robustní, plynový izolační systém zajišťuje konstantní dielektrický
stav během celé doby životnosti rozváděče.
 Termín „hermeticky uzavřený systém“ v kontextu GMA znamená:
 Během celé doby životnosti není vyžadována žádná kontrola nebo
doplňování plynu.
 Izolační plyn uvnitř plynem plněných oddílů brání oxidaci kontaktů
a zajišťuje ochranu proti požáru uvnitř rozváděče.
 Jednoduchý a robustní mechanismus pohonu.
 Potenciální zdroje narušení dielektrické pevnosti jsou eliminovány
například následujícími postupy:
 Měřicí transformátory proudu nejsou vystaveny dielektrickému
namáhání při vysokém napětí.
 Jednopólové, izolované induktivní transformátory napětí jsou
umístěny vně plynem plněných oddílů uvnitř kabelového oddílu
testovaného na odolnost proti vnitřním obloukům.
 Přípojnicové transformátory napětí jsou rovněž osazeny již
z výroby. Jsou uzpůsobeny pro umístění uvnitř kovově
zapouzdřených vývodových rozvodných skříní a jsou tedy
nezávislé na způsobu montáže přípojnic.
 Při vysokonapěťových testech spínacích a řídicích zařízení a
kabelů není nutné vyjímat části spínacích a řídicích zařízení
(transformátor napětí s odpojovačem).
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Jednoduchá ergonomie
Jednoduchost

Architektura rozvodných skříní GMA a uspořádání jejich součástí
přináší následující vlastnosti:
 Jednoduchost.
 Minimalizace nákladů na projekt a časové náročnost.
 Jednoduchá manipulace při nastavení konfigurace a
bezproblémové připojení kabelů.
 Snadné a nekomplikované ovládání.
 Snadná přístupnost.
 Možnost postupného a jednoduchého rozšiřování.
 Naší předností je intuitivní ovládání:
 Názorný mechanický ovládací panel na každé rozvodné skříni
GMA.
 Logické uspořádání ovládacích prvků a indikátorů pozice
v názorném schématu zapojení.
 Ergonomie jak z hlediska mechanického, tak i digitálního ovládání.
 Všechny ovládací prvky a indikátory na ovládacím panelu jsou
mechanické, tedy nezávislé na pomocném napájení.
 Integrované mechanické blokády (volitelné v případě digitálního
ovládání nebo dálkového ovládání spínacích zařízení).


Ovládací panel
1 Vypínač (CB): mechanická tlačítka ZAP/VYP,
indikátory pozice, stav mechanického střadače
(nastřádáno/vystřídáno)
2 Odpojovač: manuální ovládání ZAP/VYP,
indikátor pozice
3 Uzemňovač: manuální ovládání ZAP/VYP,
indikátor pozice
4 Manuální nastřádání mechanického střadače
5 Mechanická blokáda vypnutí odpojovače a
uzemňovače
6 Mechanická blokáda – zámek kabelového
oddílu s pozicí uzemňovače (volitelné)



Jednoduchý a názorný design digitálního ovládání GemControl
 Názorný vzhled.
 Velký, jasný displej.
 Jednoduchý design s předkonfigurovanými schématy skříní GMA.
 Jednoduché ovládání řídicích a monitorovacích funkcí, nezávislé
na ochranách sítě.
 Přímé tlačítko volby spínacího přístroje.
 S blokádou dálkové/lokální není vyžadována ochrana heslem.
 Otevřená komunikace pro ovládání a monitorování (SCADA) se
samostatnými master relé s různými protokoly dle IEC nebo jiných
průmyslových protokolů.

GemControl
1 Potvrzení
2 Přepínač
3 Tlačítko posunu (rolování)
4 Tlačítko VYP / ZAP
5 Přepínač blokády
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GMA – kompletní řešení
Šetrnost vůči životnímu prostředí

Šetrnost vůči životnímu prostředí

Požadavek na
zdroje primární
energie

Potenciál pro
globální
oteplování

Potenciál pro
okyselování

Potenciál pro
nutrifikaci

vzduchová izolace
SF6 izolace

SF6 emise

 Vliv vn spínací techniky s plynem SF6 na životní prostředí byl
vyhodnocen z hlediska posuzování životního cyklu s využitím
vyhodnocení životního cyklu SF6 technologie GIS pro silovou
distribuci vn jako příznivý, zejména z pohledu:
 požadavků na primární zdroje energie,
 potenciálu k okyselování (vznik kyselých dešťů),
 potenciálu pro nutrifikaci (přehnojená voda) a
 potenciálu pro globální oteplování.
 Na rozdíl od běžných plynem izolovaných vypínačů ve stejné třídě
vyhovují spínací a řídicí přístroje GMA požadavkům na ochranu
životní prostředí.
 Vyžadují o 20% méně podlažní plochy a o 30% méně prostoru
uvnitř rozvodny.
 Objem plynu ve vypínači byl snížen na 50%.
 Výkonové ztráty při provozu byly sníženy o 15%.
 Doba životnosti spínací techniky GMA je minimálně 40 let (pro okolní
podmínky podle normy IEC/EN 62271-1 pro vnitřní spínací zařízení).

Vliv na životní prostředí a výhody vn spínacích a
řídicích zařízení s plynem SF6
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Dlouhá doba životnosti

Schneider Electric zajišťuje servis po celou dobu životnosti
rozváděče.

Specifikace

Specifikace
Zajišťujeme detailní podporu při návrhu vašeho projektu: výběr
komponent, výpočet tlaku v rozvodně, technická podpora, konzultace.
Implementace

Demonáž

Modernizace

Provoz

Implementace
Pomáháme s implementací a kontrolou při montáži a uvádění do
provozu: návrh, optimalizace nákladů, garance výkonu a spolehlivosti,
uvádění do provozu, zkoušky.
Provoz
Pomáháme s bezpečným provozováním spínací techniky: návrh plánu
údržby, technická podpora, dodáváme náhradní díly, odstraňování závad
a preventivní údržba, zaškolování pro provozování a údržbu zařízení.
Modernizace
Udržujeme funkce vašeho rozváděče na moderní úrovni: inspekce,
diagnostika, přizpůsobení, modifikace, rozšíření.
Demontáž
Po skončení doby životnosti váš rozváděč demontujeme: demontáž,
seznam materiálu, recyklace.

Optimální návrh díky počítačovým simulacím

Měřené body
Měřená teplota
Vypočítaná teplota
Časová závislost teploty uvnitř rozvodné skříně GMA

Návrh a vývoj rozváděčů GMA je podporován počítačovými simulacemi.
Při návrhu se využívají následující výpočty:
 Teplotní charakteristiky v rozváděčích GMA jsou kompletně
simulovány metodou analýzy teplotních sítí.
 Rozložení elektrických polí je počítáno a optimalizováno pomocí
počítačových modelů.
 V plynem plněných oddílech se počítá dynamické rozložení tlaku
plynu.
 Zařízení pro snižování tlaku je umístěno vně rozvodné skříně.
Počítačové simulace a výpočty přesně odpovídají výsledkům měření na
reálných zařízeních.
Společnost Schneider Electric používá simulace a výpočty i pro
stanovení tlaku uvnitř rozvodny v případě výskytu vnitřního oblouku a při
návrhu odpovídajícího zařízení pro snížení tlaku.

Termogram rozvodné skříně GMA pro 2500 A

NRJED3113328CZ
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Ověřená bezpečnost

Typové zkoušky pro zajištění bezpečnosti

Elektrické a mechanické vlastnosti rozváděčů GMA jsou ověřovány
kompletními elektrickými testy.
Typové zkoušky se provádějí v nezávislých akreditovaných zkušebnách
podle odpovídajících mezinárodních norem. Výsledky zkoušek jsou
zaznamenány v odpovídajících protokolech, dostupných na vyžádání.

Důsledné a systematické testy

Vysokonapěťové testy

8

Každá rozvodná skříň GMA je během výroby podrobena systematickým
rutinním testům pro ověření souladu s odpovídajícími normami a
požadovanou kvalitou. Výsledky testů jsou dokumentovány útvarem pro
zajištění kvality. Tyto protokoly umožňují zpětně sledovat celý proces
výroby.
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Certifikovaná kvalita: ISO 9001

Certifikovaná kvalita: ISO 9001

Pro společnost Schneider Electric je spokojenost zákazníků nejvyšší
prioritou.
 Snažíme se najít ideální řešení pro každého zákazníka.
 Naše myšlenky a činy vedou vždy k našemu zákazníkovi.
 Naši zaměstnanci jsou motivováni ke kvalitní práci.
Každý výrobní závod Schneider Electric má funkční organizační
strukturu, která zajišťuje, monitoruje a nepřetržitě zdokonaluje kvalitu
v souladu s normami a předpisy.
 Jednotná struktura ve všech výrobních centrech.
 Uznání mnoha zákazníky a významnými organizacemi.
Využíváme přísný systém řízení kvality, který prochází pravidelným
auditem nezávislé mezinárodní certifikační společnosti Bureau Veritas
Certification.
Systém řízení kvality pro vývoj, výrobu, prodej a servis rozváděčů
GMA byl certifikován v souladu s požadavky normy ISO 9001:2008.
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9

Úvod

GMA – kompletní řešení
Ochrana životního prostředí

Chráníme životní prostředí

Politika ochrany životního prostředí ve společnosti Schneider Electric má
následující cíle:
 Snížení dopadu našich výrobků na životní prostředí po celou dobu
životnosti díky optimalizaci požadavkům na spotřebu energie a
recyklací materiálu.
 Poskytování služeb, které splňují požadavky na ochranu životního
prostředí a pomáhají našim zákazníkům optimalizovat spotřebu
energie.
 Minimalizace zátěže životního prostředí způsobené našimi továrnami
snížením spotřeby přírodních zdrojů, eliminací škodlivých emisí a
využíváním nejnovějších technologií.
 Zahrnutím našich zaměstnanců, dodavatelů a partnerů, společně
se zákazníky do procesu neustálého zdokonalování.
Cíle jsou dlouhodobě kontrolovány, vyhodnocovány a modifikovány
certifikovaným systémem ochrany životního prostředí za účelem
zdokonalení vývoje, výroby, prodeje a služeb.
Systém ochrany životního prostředí pro vývoj, výrobu, prodej a
servis rozváděčů GMA byl certifikován v souladu s požadavky
normy ISO 14001:2009.

Rozvaděče GMA plně vyhovují požadavkům na ochranu životního
prostředí díky následujícím faktům:
 Minimalizace dopadu na životní prostředí při provozu díky extrémně
nízkým nárokům na kontrolu a údržbu.
 Vakuové vypínače s velkým počtem mechanických a elektrických
spínacích cyklů.
 Pohony s nízkými nároky na údržbu.
 Zapouzdřené, plynem plněné oddíly s nulovými nároky na údržbu.
 Použití recyklovatelných materiálů zajišťující jejich opětovné použití po
skončení doby životnosti.
 Při instalaci, rozšiřování, demontáži nebo výměně rozvodných skříní
není vyžadována žádná manipulace s plynovou náplní.
 Uzavřený okruh plynu SF6 od výroby až po ukončení doby životnosti.
 Plyn SF6 lze po recyklaci znovu využít.
 Plyn se odebírá plynotěsnými ventily integrovanými v rozváděči
GMA.
 Jednotka pro odběr plynu SF6 je k rozváděči GMA připojena přes
komerčně dostupné adaptéry. K jejich připojení nejsou třeba žádné
nástroje.
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Úvod

GMA – kompletní řešení

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Zdraví je naší prioritou

V souladu se svými principy, zavedla společnost Schneider Electric
program pro zlepšení zdraví, ve kterém se kombinuje odpovědnost
s ekonomickou efektivitou.
 Nemůžeme si dovolit jakkoliv podcenit rizika spojená s ohrožením
zdraví našich zaměstnanců v práci.
 Využíváme systém vnitropodnikové bezpečnosti práce a ochrany
zdraví.
 Každá část naší společnosti usiluje o nepřetržité zdokonalování
programu bezpečnosti práce a ochrany zdraví.
 Naše podniková politika je v tomto ohledu jednotná po celém světě,
s přizpůsobením konkrétním lokálním podmínkám.
 Všichni naši zaměstnanci těží z výhod maximálního dodržování zásad
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Cíle jsou dlouhodobě kontrolovány, vyhodnocovány a modifikovány
certifikovaným systémem ochrany životního prostředí za účelem
zdokonalení vývoje, výroby, prodeje a služeb.
Systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro vývoj, výrobu,
prodej a servis rozváděčů GMA byl certifikován v souladu
s požadavky směrnice OHSAS 18001:2007.

NRJED3113328CZ
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Hlavní parametry

Návrh

Funkční oddíly
Návrh
Rozvodné skříně s vypínačem
Řada GMA představuje prefabrikované, typově testované rozváděče
s vakuovým vypínačem a jedním systémem přípojnic pro vnitřní instalaci.
 Doba životnosti vakuového vypínače představuje 100 spínacích operací
při jmenovitém zkratovém proudu a 10000 mechanických a elektrických
spínacích operací při jmenovitém proudu.
 Zapouzdřené plynem plněné oddíly odpovídají hermetičnosti podle IEC
62271-1 a EN 62271-1.
 Jsou plynotěsné a bez nároků na údržbu po celou dobu životnosti.
 Plynem plněné oddíly jsou vyrobené z chrom-niklové oceli.
 Během předpokládané doby životnosti není vyžadována žádná údržba
nebo výměna izolačního plynu (při normálních okolních podmínkách).
 Není vyžadována žádná manipulace s plynem plněnými oddíly v místě
instalace při:
 instalaci,
 rozšiřování,
 výměně polí s vypínačem,
 demontáži rozváděče.
 Robustní, samonosná, nýtovaná konstrukce rozvodných skříní (polí).
 Jednoduché rozšíření je možné z obou stran rozváděče bez nutnosti
manipulace s plynem.

Pole rozváděče GMA,
funkční oddíly
1

Oddíl nízkého napětí

2

Přípojnicový systém

3

Přístrojový oddíl

4

Zapouzdřený oddíl s plynem

5

Pohon

6

Kabelový oddíl

A-2

Funkční oddíly
Pole rozváděčů GMA jsou dělena do následujících funkčních oddílů:
 Plynem plněný oddíl s plynem obsahující:
 Vakuový vypínač
 Třípolohový odpojovač
 Příslušné propoje na plynotěsné průchodky
 Vysokonapěťový odpojovač pro transformátor napětí (volitelné).
 Stíněný systém přípojnic.
 Kabelový oddíl s
 Kuželové průchodky pro kabelové koncovky
 Toroidní měřicí transformátor proudu
 Kabelové konektory a v případě potřeby omezovače přepětí ( nejsou
součástí dodávky)
 Kabelové podpěry
 Transformátor napětí (volitelné)
 Ovládací mechanismus pro odpojovač pro transformátor napětí
(volitelné)
 Uzemňovací přípojnice
 Oddíl nízkého napětí s odpovídajícími ovládacími přístroji a zařízením
pro ochranu sítě, ovládání a monitorování.
 Přístrojový oddíl pro zásuvný systém detekce napětí a volitelný přídavný
manometr pro monitorování tlaku plynu.

NRJED311328CZ

Hlavní parametry

Pole rozváděče GMA s vypínačem a transformátorem napětí,
šířka pole 600 mm (příklad)
1 Oddíl nízkého napětí
2 Přípojnicový systém s volitelným kovovým krytem
3 Třípolohový odpojovač
4 Vakuový vypínač
5 Transformátor proudu
6 Odpojovač pro transformátory napětí
7 Transformátory napětí vně oddílu s plynem
8 Přístrojový oddíl
9 Panel s mechanickými ovladači a mimickým schématem
10 Odnímatelný kryt kabelového oddílu
11 Kabelový oddíl s vn průchodkami
12 Uzemňovací přípojnice
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Hlavní parametry

Oddíl nízkého napětí

Oddíl nízkého napětí

Ergonomický návrh ovládacích prvků

Prostorný oddíl nízkého napětí je umístěn v horní části pole rozváděče
GMA. Jako autonomní funkční jednotka je umístěna v kovovém krytu a je
tak izolována od oddílů vysokého napětí a pohonu.
Nízkonapěťová zařízení pro ovládání, monitorování a jištění jsou normálně
instalována na robustních dveřích oddílu nízkého napětí.
 Ergonomický návrh: doporučená výška instalace zařízení pro ovládání a
monitorování je ve snadno přístupné hladině mezi 1660 mm a 1800
mm, měřeno od spodní hrany pole (závisí mimo jiné na množství
výbavy a šířce pole).
 Oddíl nízkého napětí může být montován na pole rozváděče buď při
výrobě, nebo na místě instalace.
 Montáž i demontáž oddílu nízkého napětí je snadná.
 Předem připravené propoje mezi oddílem nízkého napětí a vnitřními
základními prvky pole rozváděče GMA jsou provedeny pomocí
násuvných svorkovnic.
 Vnější propoje jsou vedeny zdola nahoru z pravé strany pole do oddílu
nízkého napětí.
 Tyto propoje jsou vedeny v samostatných kovových kanálech
s odnímatelnými kryty.
 Vnější propoje se připojují na svorkovnici oddílu nízkého napětí
jednotlivých polí GMA.
 Speciální systém vedení kabelů zajišťuje optimální využití vnitřního
prostoru oddílu nízkého napětí.
 Výška oddílu nízkého napětí je 700 mm (výška pole je 2200 mm).
 Volitelně je k dispozici i oddíl nízkého napětí s výškou 850 mm (pro
výšku pole 2350 mm).

Přístrojový oddíl

Oddíl je umístěný pod oddílem nízkého napětí a jsou v něm umístěny
následující prvky, přístupné po sejmutí čelního krytu:
 Přístroje pro monitorování a detekci napětí přes kapacitní napěťové
děliče.
 Analogové indikátory pro monitorování plynu.
 Ventil pro vypuštění plynu po skončení doby životnosti rozváděče.

Oddíl nízkého napětí s GemControl
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Kabelový oddíl

Prostorný kabelový oddíl

Šířka pole 450 mm, kabelové připojení do
800 A

Šířka pole 600 mm, kabelové přípojení do
1250 A

Šířka pole 800 mm, kabelové přípoení nad
1250 A do 2500 A
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Prostorný kabelový oddíl je kovově krytý a snadno přístupný. Kabely se
připojují zepředu rozváděče.
 Všechny kabelové oddíly rozváděčů GMA jsou vybaveny průchodkami
podle EN 50181:2010.
 V souladu se standardem „vnějších kuželových průchodek“.
 Svorky typu C2.
 Jmenovitý proud 1250 A pro šroubové připojení, vnitřní závit M-16x2
pro kabelová oka šroubových svorek.
 Skříně s vypínačem a šířkou modulu 450 mm s jmenovitým proudem ≤
800 A.
 1 průchodka, svorka typu C2/vodič,
2
 až 3 kabelové konektory s maximálním průřezem 630 mm /fázi.
 Skříně s vypínačem a šířkou modulu 600 mm s jmenovitým proudem ≤
1250 A.
 1 průchodka, svorka typu C2/fázi,
2
 až 4 kabelové konektory s maximálním průřezem 300 mm /fázi nebo
2
 až 3 kabelové konektory s maximálním průřezem 630 mm /fázi.
 Skříně s vypínačem a šířkou modulu 800 mm s jmenovitým proudem >
1250 A a ≤ 2500 A.
 2 průchodky, svorka typu C2/fázi,
 kabelové konektory s maximálním průřezem 2 x 3 = 6 x 630
2
mm /fázi.
 Na obou zásuvných průchodkách musí být vždy připojen stejný počet
kabelových koncovek, stejné typy kabelů, se stejným průřezem
(odchylky konzultujte s výrobcem).
 V případě proudů na výstupu > 630 A je třeba při volbě vhodných
kombinací kabelových koncovek dodržet schopnost přenášet příslušný
proud.
 Ve všech případech je možné místo šroubových konektorů použít
vhodné bleskojistky.
 Při volbě a montáži kabelových připojení u rozváděčů GMA je nutné
vždy ověřit u výrobce shodu kabelové koncovky s odpovídající
bleskojistkou.
 Pro přístup do kabelového oddílu z přední strany rozváděče lze snadno
sejmout kovový ochranný kryt.
 Kryt je zajištěn dvěma šrouby proti náhodnému odkrytí kabelového
oddílu.
 Volitelně lze přidat blokádu otevření kabelového oddílu spřaženou
s mechanismem uzemnění vývodového pole.
 Volitelně lze přidat spodní podlážku s gumovým těsněním, která zajistí
ochranu před náhodným dotykem kabelového oddílu zespodu.
 Na vyžádání dodáváme plastové svorky k upevnění kabelů ke kovovým
nosníkům v kabelovém oddílu.
 Stínění kabelů a uzemňovací kabely kabelových přípojek se připojují
k uzemněnému kovovému nosníku.
 Volitelně je dostupná i izolovaná uzemňovací přípojnice.

Zkoušení vn kabelů

 Testy VN kabelů lze u rozváděčů GMA provádět z čela
 pomocí vhodného testovacího adaptéru odpovídajícímu šroubovým
násuvným konektorům,
 s kabely zapojenými, za provozního stavu přípojnic a všech
vedlejších polí.
 Pro lokalizaci poruch na kabelové izolaci lze odpojit izolovanou
uzemňovací přípojnici nebo odpovídající koncovku od kabelového
nosníku.
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Měřicí transformátory proudu

Měření proudu

V rozváděčích GMA se pro měření proudu používají induktivní,
nízkonapěťové toroidní transformátory proudu. Silové vodiče rozváděče
tvoří primární obvod transformátoru proudu.
 Transformátory proudu nejsou vystaveny dielektrickému namáhání ze
strany vysokého napětí.
 Transformátory proudu jsou vždy umístěny vně plynem plněných oddílů.
 Vodiče od sekundáru transformátoru proudu jsou vedeny přes oddíl
nízkého napětí bez jakýchkoliv dodatečných svorek.
Blok měřicích transformátorů proudu na
průchodkách, šířka pole 450 mm.

Blok měřicích transformátorů proudu na
průchodkách s volitelným přídavným jádrem,
šířka pole 600 mm.

Měření proudu na vývodech / přívodech

 Je přizpůsobeno kuželovým průchodkám pro připojení kabelů.
 Jednoduchá výměna transformátorů pro měření proudu nevyžaduje
manipulaci s plynem plněnými oddíly.
 Pole o šířce 450 mm a 600 mm s jednou kuželovou průchodkou na
každou fázi:
 Toroidní jádra pro fáze L1-L2-L3 jsou uspořádána do jednotného
bloku.
 Přídavný transformátor pro pole s vypínačem o šířce 600 mm s jednou
kuželovou průchodkou na každou fázi:
 Přídavné jádro pro specifické požadavky.
 Jeden společný blok transformátorů pro fáze L1-L2-L3 překrývá
všechny kuželové průchodky.
 Pole o šířce 800 mm se dvěma kuželovými průchodkami na každou
fázi:
 Jeden společný oválný blok transformátorů přes dvě průchodky na
každou fázi.

Měření proudu na přípojnicích






Blok měřicích transformátorů proudu na dvojici
průchodek, šířka pole 800 mm.

Měření proudu na přípojnicích.
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Lze připojit na každý úsek přípojnic.
Transformátor s jednopólovým vinutím na každé stíněné přípojnici.
Upevňuje se přes adaptér mezi 2 základní pole GMA.
Transformátory pro fakturační měření.
Transformátor lze implementovat do kalibrovaného nebo
kalibrovatelného systému pro fakturační měření.

Technické parametry* měřicích transformátorů proudu GMA
Maximální napětí
0,72 kV
Krátkodobé výdržné napětí při
3 kV
průmyslovém kmitočtu (test vinutí)
Jmenovitý kmitočet
50/60 Hz
Jmenovitý primární proud
50 A až 2500 A
Jmenovitý sekundární proud
1A
Jmenovitý trvalý tepelný proud
1,0 x jmenovitý proud na primáru
1,2 x jmenovitý proud na primáru
(volitelně)
Počet jader (pro vývodový blok)
Max. 3
Údaje pro jádra transformátorů (podle
proudu na primáru)
Jádra pro měření
Zátěž
2,5 až 10 VA
Třída
0,1 až 1
Nadproudové číslo
FS10
Jádra pro jištění
Zátěž
2,5 až 30 VA
Třída
5P nebo 10 P
Nadproudové číslo
10 až 30
Jmenovitý krátkodobý tepelný proud
Max. 31,5 kA, 3 s
Normy
IEC 60044-1 a EN 60044-1
*Jiné hodnoty na vyžádání
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Měřicí transformátory napětí

Měření napětí

Induktivní transformátory pro měření napětí jsou:
 Jednopólově izolované,
 Plně zapouzdřené a uzemněné,
 Vedle hlavního vinutí lze dovybavit i o pomocné vinutí pro detekci zemní
poruchy (volitelné).
 Možnost varianty s odbočkou na hlavním vinutí pro přepínání na dvě
jmenovitá napětí (volitelné).
 Možnost samostatného kalibrovaného vinutí pro fakturační měření
(volitelné).
 Možnost integrace vn pojistek (volitelné).

Transformátor pro měření napětí v kabelovém
oddílu s odpojovačem (ilustrace: plynem
plněný oddíl je otevřený).

Transformátor napětí
připojený
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Upevnění transformátorů pro měření napětí
 Vysoká úroveň bezpečnosti obsluhy díky integraci napěťových
transformátorů v kovově krytém kabelovém oddílu GMA (platí i pro
napěťové transformátory na přípojnicích).
 Odpojovač (volitelné) na straně vysokého napětí.
 Zkoušení VN kabelů bez nutnosti demontáže transformátorů napětí.
 Rychlé opětovné uvedení rozváděče GMA do provozu v případě
málo pravděpodobné poruchy na transformátoru napětí.
 Vysoce bezpečné pracovní podmínky a krátké doby odstávky
v případě nutnosti výměny transformátorů napětí.
 Odpojovací zařízení v plynem plněných oddílech s polohami „ZAP“ a
„VYP – transformátor uzemněn“.
 Transformátory napětí jsou osazeny, zapojeny a testovány již při
výrobě.
 Transformátory jsou umístěny vně oddílů plněných plynem.
 Přizpůsobení mechanicky a na straně vn přes kuželové zásuvné
průchodky.
 Odnímatelné bez nutnosti zásahu do oddílu s plynem.
 Pro transformátory napětí není třeba rozšíření pole.

Transformátor napětí
odpojený
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Měřicí transformátory napětí

 Ovládání z čelního panelu rozváděče.
 Ovládací prvky a indikátory stavu na čelním panelu rozváděče.
 Uspořádání přímo za odnímatelným krytem kabelového oddílu.
 Přístupné po sejmutí odnímatelného krytu kabelového oddílu.
 Společné pro všechny tři fáze.
 Zamykací prvek s definovanými koncovými polohami.
 Možnost použití visacího známku.
 Identické provedení a ovládání pro transformátory napětí ve
vývodových polích a na přípojnicích.

Transformátor napětí (schématické
znázornění) pro měření v přívodním poli

Měření napětí ve vývodovém poli
 Instalace do polí se šířkou
 600 mm
 800 mm
 Vždy s odpojovacím zařízením na straně vysokého napětí
Měření napětí na přípojnicích
 Zapojení v plynem plněném oddílu na straně vn s odbočkou pod
průchodkou přípojnic.
 Instalace do polí GMA s šířkou 600 mm bez transformátoru napětí na
vývodu.
 Nezávislé na sekcích přípojnic
 Montováno, zapojeno a testováno v zakrytovaném připojovacím
oddílu již v továrně.
 Není vyžadována žádná montáž transformátorů napětí v místě
instalace.
 Odpojovací zařízení na straně VN (volitelné pro transformátory napětí
na přípojnicích).
Technické parametry* měřicích transformátorů napětí GMA
VN vinutí
Jmenovité napětí
12
15/17,5
Jmenovité krátkodobé výdržné
kV
20
38
napětí při průmyslovém
kmitočtu
Jmenovité impulsní výdržné
kV
60
95
napětí
Pracovní napětí
3,3/√3 až
11/√3 až
11/√3
15/√3
Sekundární vinutí
Pracovní napětí měřicích vinutí
V
100/√3; 110/√3; 120/√3;
Pomocné vinutí
V
100/3; 110/3; 120/3
Mezní tepelný proud měřicího
A
6
vinutí
Jmenovitý trvalý proud 8th
A
4
Zatížení při třídě přesnosti:
Třída přesnosti 0,2: do 20 VA
Třída přesnosti 0,5: do 60 VA
Třída přesnosti 1: do 120 VA
Normy
IEC 60044-2 a EN 60044-2

Transformátor napětí
(schématické
znázornění) pro
měření v přívodním
poli.
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Transformátor napětí
(schématické
znázornění) pro
měření na
přípojnicích.

25
50

125
17,5/√3 až
23/√3

*Jiné hodnoty na vyžádání
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Hlavní parametry

Kapacitní děliče napětí
Technologie oddílu s plynem
Kapacitní děliče napětí

Zásuvný
indikátor

 Kapacitní děliče napětí jsou umístěny ve standardních kuželových
průchodkách
 ve vývodových polí,
 na přípojnicích,
 Vždy pro všechny tři fáze L1-L2-L3
 Jedná se o integrální součást testovacího, zobrazovacího a
monitorovacího systému (viz dále) používanou například pro:
o ověření bezpečné izolace přívodu,
o digitální zobrazení hodnot napětí,
o monitorování napětí / kvality sítě,
o detekci poruch v distribuční síti; zemních poruch v izolovaných /
kompenzovaných systémech.

Pevná instalace

Neintegrovaný zásuvný systém
Systém pro detekci napětí (schéma)
1 Živý vn vodič
2 Vazební kapacita: elektroda v průchodce
3 Vnitřní připojovací kabel
4 Přednastavený bod omezení napětí
5 Ochranný měřicí obvod
6 Standardní konektory
7 Zásuvný indikátor napětí / testovací
jednotka

Jednoduchá technologie oddílu s plynem

Oddíly s plynem jsou plynotěsné podle IEC 62271-1 a EN 62271-1.
 Bezúdržbové.
 Oddíly s plynem jsou vyrobeny z chrom-niklové oceli.
 Záruka těsnosti po celou dobu životnosti.
 Během předpokládané doby životnosti není vyžadována žádná údržba
nebo výměna izolačního plynu (při normálních okolních podmínkách).
 Není vyžadována žádná manipulace s plynem plněnými oddíly v místě
instalace při:
 instalaci,
 rozšiřování,
 výměně polí s vypínačem,
 demontáži rozváděče.

Jednoduchá technologie oddílu s plynem

 Každý oddíl s plynem má jeden (pole se šířkou 450 mm) nebo dva (pole
se šířkou > 450 mm) přetlakové ventily pro vypouštění plynu v případě
vnitřní poruchy.
 Ventily jsou chráněny proti odhození.
 Upouštění plynu v případě nadměrného tlaku v dolní části pole je
směrováno za oddíl kabelů.
 Prostor s ventily je kovově oddělen od prostoru kabelového
připojení.

NRJED3113328CZ

A-9

Hlavní parametry

Technologie oddílu s plynem
Přípojnicový systém
Zpětný odběr plynu

Integrovaný ventil s komerčně dostupnou
spojkou

 Každý plynem plněný oddíl má integrovaný ventil pro
 připojení zařízení pro monitorování stavu plynu,
 vypuštění plynu po skončení doby životnosti rozváděče.
 Připojení zařízení pro vypuštění plynu SF6 po skončení doby životnosti
rozváděče přes komerčně dostupné propojky
 Pro vypuštění plynu SF6 z plynem plněného oddílu není třeba žádné
speciální vypouštěcí zařízení.
 Plyn je vypouštěn přes uzavřený okruh, který brání úniku plynu do
okolní atmosféry.
 Štítek s informacemi o plynu SF6 podle směrnice evropské komise č.
1494/2007 je umístěn hned vedle vypouštěcího ventilu.
 Pro nezávadné vypouštění plynu SF6 a jeho případné opětovné použití
existují následující normy, předpisy a směrnice:
 Mezinárodní norma IEC 62271-303 (a její národní harmonizované
verze): Manipulace s fluoridem sírovým (SF6)
 Pro členské státy EU: Směrnice (EC) č. 842/2006 ze 17. 5. 2006
týkající se skleníkových fluorových plynů a její odpovídající národní
implementace.

Přípojnicový systém

Jednopólový přípojnicový systém

Přípojnice: uzemnění vnější vodivé vrstvy

Třífázový přípojnicový systém je v rozváděčích GMA umístěn v horní části
pole. Jedná se o stíněný systém s kruhovými vodiči a silikonovou izolací.
Velmi jednoduchý systém přípojnic má následující vlastnosti:
 Jednopólový systém.
 Ochrana proti dotyku díky vnější vodivé vrstvě připojené na zemní
potenciál (integrální část uzemňovacího systému rozváděče).
 Odolné proti kondenzaci a zněčištění.
 Instalace, rozšíření, výměna pole rozváděče a demontáž bez nutnosti
manipulace s plynem SF6.
 Systém s pouze jednou přípojnicí na každou fázi zajišťuje jednoduchou
a rychlou montáž v místě instalace, i pro jmenovité proudy od 1600 A do
2500 A.
 Úseky přípojnic jsou oddělené pomocí panelů.
 Pro proudy nad 1250 A nejsou vyžadovány paralelní přípojnice pro
jednotlivé fáze.
 Montáž je podobná jako u šroubových kabelových konektorů ve
vývodových polích.
 Zásuvné konektory zajištěné zašroubováním.
 Kompatibilní adaptéry a koncovky pro šroubové připojení k standardním
průchodkám jednotlivých polí rozváděče.
 Přípojnicový systém se montuje zepředu, shora.
 Díky násuvným svorkovnicím s konektory lze snadno demontovat
nebo namontovat oddíl nízkého napětí.
 Za rozváděčem není vyžadován žádný montážní prostor.
 V případě nutnosti výměny nějakého pole v rozváděči, lze vzniklou
mezeru dočasně přemostit přípojnicovým systémem a rozváděč
ponechat v provozu.
 Volitelně lze přípojnicový systém doplnit přídavným krytem pro ochranu
před mechanickým poškozením.

Přímé připojení k systému přípojnic

 Transformátor pro měření proudu.
 Kompatibilní doplňující moduly pro zásuvné kuželové průchodky:
 Bleskojistky
 Šroubové kabelové koncovky pro přímé připojení kabelů
 Izolované vodiče

A-10
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Produktová řada

Jmenovité hodnoty
Produktová řada

Díky svým parametrům řada GMA splňuje široké požadavky na rozváděče
v distribučních sítích vysokého napětí.
Podrobnosti viz kapitola „Varianty polí v rozváděči“.
Funkce jednotlivých polí v rozváděči
Pole s vypínačem
Přívod přípojnic s kabelovým připojením
Uzemnění a zkratování
Uzemňovač
Odpojovač
Podélná spojka přípojnic s vypínačem
Transformátor pro měření napětí na přípojnicích
Transformátor pro měření napětí na přípojnicích
s odpojovačem
Transformátor pro měření proudu na přípojnicích
Připojení přípojnic
Bleskojistka pro přípojnice

Typ
CB
DI
E
ES
D
BC-CB
BB-VT
BB-VTS
BB-CT
BB-Noc
BB-SA

Jmenovité parametry rozváděčů GMA
Následující technické parametry odpovídají normálním provozním a
okolním podmínkám rozváděčů pro vnitřní provedení podle norem IEC/EN
62271-1 a IEC/EN 62271-1 při jmenovitém tlaku.
Jiné hodnoty jsou dostupné na vyžádání.
Jmenovité napětí
Ur
kV
12
Jmenovité krátkodobé výdržné napětí při průmyslovém kmitočtu
Mezi fázemi, mezi fází a zemí
Ud
kV
28

15/17,5

25

38 (42*)

50

Podél izolační vzdálenosti
Jmenovité impulsní výdržné napětí

Ud

kV

32

45 (48*)

60

Mezi fázemi, mezi fází a zemí (max. hodnota)

Up

kV

75

95

125

Podél izolační vzdálenosti (max. hodnota)

Up

kV

85

110

145

Počet fází
Jmenovitý kmitočet

3
fr

Hz

50; 60

Přípojnice

Ir

A

1250; 2500

Přívodové pole

Ir

A

Podélná spojka přípojnic

Ir

A

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

Jmenovitý krátkodobý výdržný proud

Ik

kA

16; 20; 25; 31,5

Jmenovitá doba proudu nakrátko

tk

s

3

Jmenovitý maximální výdržný proud

Ip

kA

40; 50; 63; 80

Jmenovitý zapínací proud

Ima

kA

40; 50; 63; 80

Jmenovitý vypínací proud nakrátko

Isc

kA

16; 20; 25; 31,5

Jmenovitý plnicí tlak při 20 °C

Pre

MPa

0,03

Minimální funkční tlak při 20 °C

Pme

MPa

0,02

Alarm poklesu tlaku při 20 °C

Pam

MPA

0,02 (1. úroveň alarmu)
0,01 (2. úroveň alarmu)
IAC A

Jmenovité proudy při 50 Hz

Izolační plyn

Fluorid sírový – SF6

Klasifikace ochrany proti vnitřním obloukům –
přístupnost A
Přístup do rozváděče:
F – čelní přístup
L – přístup z boku
R – přístup zezadu (volitelné)
Jmenovitý proud poruchy

IA

kA

16; 20; 25; 31,5

Jmenovitá doba trvání oblouku

tA

s

1

Stejnosměrné napětí

Ua

V

25; 48; 60; 110; 125; 220

Střídavé napětí

Ua

V

120; 220

FL
FLR (volitelné)

Jmenovité napájecí napětí

*Vyšší hodnoty na vyžádání
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Ochrana proti vnitřním obloukům
Třída přepážek
Nepřerušenost provozu

Vnitřní poruchy způsobené vnitřním obloukem

Zadní strana

Klasifikace ochrany obsluhy proti vnitřním obloukům

Boční strana

Příklad: oddíl nízkého napětí

 Konstrukce rozváděčů GMA je charakterizována nízkou
pravděpodobností výskytu poruchy.
 Vnější podmínky nezpůsobují vnitřní rušení provozu.
 V souladu s IEC/EN 62271-200 má ochrana proti vnitřním obloukům
vysokou prioritu.
 Tabulka 102 normy IEC/EN 62271-200 doporučuje jako prevenci
proti poruchám v důsledku znečistění, vlhkosti, prachu, hlodavcům,
apod. použití rozváděčů s plynovou izolací.
 Provozovatel má možnost volby rozváděče s ochranou proti vnitřním
obloukům IAC podle příslušných norem. Podle normy IEC/EN 62271200 by měly být použity rozváděčové pole s ochranou proti vnitřním
obloukům pouze tehdy, když provozovatel považuje riziko ohrožení
života v důsledku vnitřních oblouků za významné.

Přední strana

Boční strana

Třída ochrany proti vnitřním obloukům IAC:
přístup ze stran FL

Přední strana

Třída ochrany proti vnitřním obloukům IAC:
přístup ze stran FLR
IAC A FLR 31,5 kA, 1 s
IAC
Třída ochrany proti vntřním obloukům
A
Přístup A
Vyhrazen pouze autorizovaným osobám
F
Přístup zepředu
L
Boční přístup
R
Přístup zezadu
31,5 kA
Proud vnitřního oblouku 31,5 kA
1s
Doba trvání vnitřního oblouku 1s
Příklad značení rozváděče GMA s ochranou proti
vnitřním obloukům

 Klasifikace ochrany proti vnitřním obloukům IAC definuje úroveň
bezpečnosti obsluhy v bezprostřední blízkosti rozváděče za normálních
provozních podmínek.
 V souladu s normami IEC 62271-200 a EN 62271-200 je ochrana proti
vnitřním obloukům volitelná. Vztahuje se na vliv vnitřního nadměrného
tlaku na kryty, dveře, inspekční průzory, ventily, apod. V úvahu se bere i
vliv teploty vnitřního oblouku na součásti rozváděče, únik horkého plynu
a rozžhavených částic.
 Kovově kryté rozváděče garantují ochranu proti vnitřním obloukům,
pokud jsou splněna následující kritéria:
 Kritérium 1: Všechny dveře a kryty jsou správně uzavřeny.
 Kritérium 2: Během vnitřního oblouku nedochází k žádné fragmentaci
krytů.
 Kritérium 3: Při hoření oblouku se nevypalují na definovaných
stěnách pole žádné otvory do výšky 2000 mm.
 Kritérium 4: Při úniku horkých plynů nedochází k zapálení indikátorů.
 Kritérium 5: Kovový kryt zůstává uzemněn.
 Rozváděče GMA zajišťují plnou ochranu proti vnitřním obloukům,
protože veškeré ovládání nebo testy se provádí z čelní strany
rozváděče se standardním přístupem zepředu nebo z boku (IAC A FL)
 Hloubku prostoru rozvodny lze minimalizovat montáží rozváděče ke
zdi.
 V takovém případě rozváděče GMA nevyžadují montážní prostor za
rozváděčem. Přístup například do kabelového oddílu nebo oddílu
nízkého napětí se děje pouze zepředu.
 Pokud je z nějakého důvodu třeba instalovat rozváděče GMA
s přístupem zezadu, je možné jej volitelně doplnit o přídavné prvky
s příslušnou ochranou proti vnitřním obloukům (IAC A FLR).

Třída přepážek

 Třída přepážek PM
 Oddělení oddílů vysokého napětí celistvými kovovými přepážkami.

Kategorie nepřerušenosti provozu

Kategorie nepřerušenosti provozu LSC podle IEC/EN 62271-200 definuje
možnost provozovat pod napětím vn oddíly při otevření jiných vn oddílů.
 Rozváděče GMA s vypínačem mají třídu nepřerušenosti provozu LSC2,
protože vzduchem izolované oddíly jsou přístupné.
 Plynem plněné oddíly rozváděčů GMA jsou nepřístupné podle článku
8.103.2. normy IEC/EN 62271-200.
 Do těchto oddílů není povolen žádný přístup.
 Jejich otevření může způsobit poškození integrity oddílů.
 Na přípojnicový systém rozváděčů s jedním systémem přípojnic se
definice třídy LSC dle článku 3.131.1.1 normy IEC/EN 62271-200
nevztahuje.
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Ochrana proti dotyku
a vniknutí cizích předmětů
Stupeň krytí proti nebezpečným předmětům a vniknutí
cizích těles

Kovově kryté rozváděče GMA splňují požadavky na stupeň krytí podle
IEC/EN 62271-1, IEC/EN 50529 a IEC/EN 62262:
 Stupeň krytí pro živé části pod vysokým napětím: IP 65.
 Ochrana před vniknutím nebezpečných předmětů
 Přední strana oddílu nízkého napětí: IPX4, volitelně IPX5
 Přední strana kabelového oddílu: IPX4, volitelně IPX5
 Přední strana mechanického ovládacího panelu: IP2X, volitelně IP5X
 Stupeň krytí proti nebezpečným mechanickým rázům: IK-kód 07.
IEC/EN 62271-1 a IEC/EN 62271-200
Ochrana osob proti dotyku nebezpečných částí pod napětím a ochrana
zařízení proti průniku cizích pevných těles (kód IP)
Stupeň
krytí

Ochrana proti průniku cizích
pevných těles

IP2X

Předměty o průměru 12,5 mm a
více
Předměty o průměru 2,5 mm a
více
Předměty o průměru 1 mm a
více
Prach: Vnikání prachu není
zcela zabráněno, avšak prach
nesmí vnikat v takovém
množství nebo v takových
místech, aby byla ohrožena
funkčnost nebo bezpečnost
zařízení.

IP3X
IP4X
IP5X

NRJED3113328CZ

Ochrana před přístupem
k nebezpečným částem pod
napětím
Dotyk prstem (sonda o průměru
12 mm a délce 80 mm)
Dotyk nástrojem (sonda o
průměru 2,5 mm a délce 100 mm)
Dotyk vodičem (sonda o průměru
1 mm a délce 100 mm)
Dotyk vodičem (sonda o průměru
1 mm a délce 100 mm)
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Rozváděč GMA v přístupné betonové kobce

Podmínky pro instalaci
Normy

Instalační a provozní podmínky
VN části rozváděčů GMA jsou kompletně uzavřeny a nejsou ovlivňovány
okolními podmínkami.
 Veškerá spínací technika je instalována v plynotěsných oddílech.
 VN součásti vně plynem plněných oddílů jsou
 jednopólově kryté,
 potenciálem řízené a uzemněné.
Důležité části, které nejsou součástí vn, jako jsou např. pohony, zařízení
pro ovládání, ochrany, měření a monitorování mohou být umístěny pouze
vně plynem plněných oddílů nebo jednopólového zapouzdření. Pro
bezpečný a dlouhotrvající provoz vnitřních instalací je třeba zajistit
normální provozní podmínky podle normy IEC 62271-1 (provoz při
odlišných podmínkách na vyžádání).
 Teplota okolí:
 Okolní teplota nesmí být vyšší než 40 °C
 Průměrná teplota za 24 hod nesmí být vyšší než 35 °C
 Minimální okolní teplota nesmí být nižší než -5 °C
 Nadmořská výška instalace:
 Maximálně 1000 m nad mořem
 Pro instalaci plynem izolovaných rozváděčů GMA jsou principiálně
možné i vyšší nadmořské výšky. V případě nutnosti si vyžádejte další
informace.
 Relativní vlhkost
Pro relativní vlhkost musí platit následující podmínky:
 Průměrná hodnota relativní vlhkosti měřená za posledních 24 hodin
nesmí přesáhnout 95%.
 Průměrná hodnota tlaku vodních par měřeného za posledních 24
hodin nesmí přesáhnout 2,2 kPa.
 Průměrná hodnota relativní vlhkosti měřená za poslední měsíc nesmí
přesáhnout 90%.
 Průměrná hodnota tlaku vodních par měřeného za poslední měsíc
nesmí přesáhnout 1,8 kPa.

Normy

Rozváděče GMA vyhovují aktuálně platným normám a předpisům podle
následující tabulky.
Mezinárodní normy IEC byly přijaty CENELEC jako evropské normy EN.
Evropské normy EN byly členy CENELEC převedeny beze změn do jejich
národních ekvivalentů.
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Rozváděče GMA
Normy

Norma
Rozváděče GMA

IEC
62271-1
62271-200

EN
62271-1
62271-200

Vypínače

62271-100

62271-100

Odpojovače a uzemňovače

62271-102

62271-102

Systémy pro detekci napětí

61243-5

61243-5

Zásuvné typy průchodek pro
připojení kabelů a přípojnic
Typ krytí
Kód IP
Kód IK

-

50181

60529
62262

60529
62262

Přístrojový transformátor proudu
Přístrojový transformátor napětí
Fluorid sírový (SF6)

60044-1
60044-2
60376

60044-1
60044-2
60376

TR
62271-303

TR
62271-303

61936-1

61936-1

Instalace a montáž

NRJED3113328CZ

Název
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 1: Společná ustanovení
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 200: Kovově kryté
rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV
včetně
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 100: Vypínače střídavého
proudu na napětí nad 1 000 V
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 102: Odpojovače a
uzemňovače střídavého proudu na napětí 1 000 V
Práce pod napětím - Zkoušečky napětí - Část 5: Systémy detekce napětí
(VDS)
Zásuvné typy průchodek nad 1 kV až do 52 kV a od 250 A do 2,50 kA pro
jiná zařízení než transformátory plněné kapalinou
Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)
Stupně ochrany poskytované kryty elektrických zařízení proti vnějším
mechanickým nárazům (IK kód)
Přístrojové transformátory - Část 1: Transformátory proudu
Přístrojové transformátory - Část 2: Induktivní transformátory napětí
Specifikace technického stupně čistoty fluoridu sírového (SF6) pro použití v
elektrických zařízeních
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení – Část 303: Manipulace s
fluoridem sírovým (SF6) a jeho použití ve vysokonapěťových spínacích a
řídicích zařízeních
Elektrické instalace nad 1 kV AC - Část 1: Všeobecná pravidla
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Varianty skříní rozváděče

Obsah
Přehled funkcí a hlavní rozměry

B-2

Přívodní pole s vypínačem
Rozváděčové skříně CB6 a CB8
Rozváděčové skříně CB6, CB8, CB12
Rozváděčové skříně CB16, CB20, CB25

B-4
B-5
B-6

Podélné spojky přípojnic
S vypínačem typ BC-CB16, BC-CB20, BC-CB25
Rozváděčové skříně s odpojovačem
Pevné přívod s kabelovým připojením typu DI
(DE) 6 až DI (DE) 25
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Přehled funkcí a hlavní rozměry

Varianty skříní rozváděče
Šířka skříní (mm)

Skříně s vypínačem

Funkce

CB6, CB8, CB12, CB16, CB20, CB25

Un

Ik

Podélná spojka
přípojnic
BC-CB16/R,
-CB20/R,-CB25/R

Rozměry skříní

Ir

-

Výška 1
(kV)

(kA)

12 16 –
17,5 31,5
25

(A)

(mm)

630

220

Hloubka 2)
(IAC AFL)
(mm)

Hloubka 2)
(IAC AFLR)
(mm)

-

875

1125

450

--

--

800

875

1125

450

--

--

630

1000

1125

600

600

600

800

1280

1400

800

800

800

1000

800
1250
1600
2000
2500

Výška pro oddíl nízkého napětí vysoký 700 mm
Celkovou hloubku určuje nejhlubší skříň
Volitelné
Typ
Funkce skříně
CB
Skříň s vypínačem
DI
Přímý přívod
E
Uzemnění
ES
Uzemňovač (se zap. schopností)
D
Odpojovač
BC-CB
Podélná spojka přípojnic s vypínačem
BB-VT
Přípojnice – měření napětí
BB-VTS
Přípojnice – měření napětí s vypínačem
BB-CT
Přípojnice – měření proudu
BB-Con
Přípojnice – připojení
BB-SA
Přípojnice – bleskojistka
.. / ..
Kombinace dvou funkcí v jedné skříni
6
630 A
8
800 A
12
1250 A
16
1600 A
20
2000 A
25
2500 A
1)
2)
--

B-2
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Podélná spojka
přípojnic
BC-CB16/RDE,
-CB20/RDE,
-CB25/RDE

Pevný přívod
s kabelovým
připojením
DI

Pevný přívod
s kabelovým
připojením
DID(E)(M)

Pevný přívod
s kabelovým
připojením
DI(ES)(M)

--

450

450

450

--

450

450

450

--

--

--

--

--

--

600

600

600

800

800

800

800

1000

Měření napětí na
přípojnicích
BB-VT

NRJED3113328CZ

Měření napětí na
přípojnicích
s odpojovačem
BB-VTS

Měření proudu na
přípojnicích

Připojení přípojnic

Bleskojistka pro
přípojnice

BB-CT

BB-Con

BB-SA
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Varianty skříní rozváděče

Přívodní pole s vypínačem
Rozváděčové skříně CB6 a CB8

Hlavní volby:





Uzemňovač s odpojovačem, motorizovaný pohon
Přístrojové transformátory proudu na přípojnicích
Bleskojistky na přípojnicích
Kapacitní systém detekce napětí na přípojnicích

Rozváděčová skříň s vypínačem, šířka 450 mm
Typ skříně
CB6
CB8
Jmenovitý proud
A
630
800
přívodu
Rozměry* Výška
mm
2200 / 2350
Šířka
mm
450
Hloubka
mm
875
Hmotnost se všemi
kg
420
440
komponentami
* Rozměry jsou v souladu s IAC AFL, výška závisí na
oddílu nízkého napětí

Rozváděčová skříň o šířce 450 mm se 3 kabely na fázi a
bleskojistkami.
Příklad:pole do 800 A.
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Varianty skříní rozváděče

Přívodní pole s vypínačem
Rozváděčové skříně CB6, CB8, CB12

Hlavní volby:

 Uzemňovač s odpojovačem, motorizovaný pohon
 Alternativně: přístrojový transformátor napětí na vývodu
nebo přípojnicích
 Přístrojové transformátory proudu na přípojnicích
 Bleskojistky na přípojnicích
 Kapacitní systém detekce napětí na přípojnicích
Rozváděčová skříň s vypínačem, šířka 600 mm
Typ skříně
CB6
CB8
Jmenovitý proud přívodu
A
630
800
Rozměry*
Výška
mm 2200 / 2350
Šířka
mm 600
Hloubka
mm 1000
Hmotnost se všemi
kg
510
540
komponentami, bez
transformátoru napětí
Hmotnost se všemi
kg
630
660
komponentami, s
transformátorem napětí

CB12
1250

580

700

* Rozměry jsou v souladu s IAC AFL, výška závisí na
oddílu nízkého napětí

Rozváděčová skříň o šířce 600 mm s přístrojovým
transformátorem napětí se 3 kabely na fázi a bleskojistkami.
Příklad: pole do 1250 A.
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Varianty skříní rozváděče

Přívodní pole s vypínačem

Rozváděčové skříně CB16, CB20, CB25

Hlavní volby:






Uzemňovač s odpojovačem, motorizovaný pohon
Alternativně: přístrojový transformátor napětí na vývodu
Přístrojové transformátory proudu na přípojnicích
Bleskojistky na přípojnicích
Kapacitní systém detekce napětí na přípojnicích

Rozváděčová skříň s vypínačem, šířka 800 mm
Typ skříně
CB16 CB20
Jmenovitý proud přívodu
A
1600
2000
Rozměry*
Výška
mm 2200 / 2350
Šířka
mm 800
Hloubka
mm 1280
Hmotnost se všemi
kg
850
850
komponentami, bez
transformátoru napětí
Hmotnost se všemi
kg
960
970
komponentami, s
transformátorem napětí

CB25
2500

900

1020

* Rozměry jsou v souladu s IAC AFL, výška závisí na
oddílu nízkého napětí

Rozváděčová skříň o šířce 800 mm s přístrojovým
transformátorem napětí se 4 kabely na fázi (dvě průchodky) a
bleskojistkou.
Příklad: pole do 2000 A.
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Varianty skříní rozváděče

Podélná spojka přípojnic s vypínačem
BC-CB16, BC-CB20, BC-CB25

Hlavní volby:





Uzemňovač s odpojovačem, motorizovaný pohon
Přístrojové transformátory proudu na přípojnicích
Bleskojistky na přípojnicích
Kapacitní systém detekce napětí na přípojnicích

Podélná spojka přípojnic, šířka 1000 mm
Typ skříně
BCBCCB16 CB20
Jmenovitý proud přívodu
A
1600
2000
Rozměry*
Výška
mm 2200 / 2350
Šířka
mm 1000
Hloubka
mm 1280
Hmotnost se všemi
kg
850
870
komponentami, s
transformátorem napětí

BCCB25
2500

920

* Rozměry jsou v souladu s IAC AFL, výška závisí na
oddílu nízkého napětí

Podélná spojka přípojnic o šířce 1000 mm s integrovaným
uzemněním.
Příklad: pole do 2000 A.

Podélná spojka přípojnic
s uzemněním BC-CBxx/RDE
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Podélná spojka přípojnic BCCBxx/R
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Varianty skříní rozváděče

Rozváděčové skříně s odpojovačem
Pevný přívod s kabelovým připojením
Typ DI(DE)6 až DI(DE)25

Hlavní volby:

 Pevný přívod s nebo bez 3-polohového odpojovače
 Uzemňovač s odpojovačem, motorizovaný pohon
 Alternativně: přístrojový transformátor napětí na vývodu
nebo přípojnicích
 Přístrojové transformátory proudu na přípojnicích
 Bleskojistky na přípojnicích
 Kapacitní systém detekce napětí na přípojnicích

Pevný přívod s kabelovým připojením
Typ skříně
DI(DE)6
DI(DE)8
DI(DE)12
Jmenovitý proud přívodu
A
630
800
1250
Rozměry*
Výška
mm
2200 / 2350
Šířka
mm
450
600
Hloubka
mm
875
Hmotnost se všemi komponentami,
kg
390
400
480
bez transformátoru napětí
Hmotnost se všemi komponentami,
kg
600
600
600
s transformátorem napětí
* Rozměry jsou v souladu s IAC AFL, výška závisí na oddílu nízkého napětí
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DI(DE)16
1600

DI(DE)20
2000

DI(DE)25
2500

800
1280
720

740

790

850

870

910
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Chránění, řízení
a monitorování

Monitorovací systémy GMA
Monitorování izolačního plynu
Know-how a správa řízení – dvě nejdůležitější nezbytnosti pro všechny
distribuční systémy vysokého napětí.
S požadavkem na zvyšování decentralizace výroby elektrické energie a stále
přísnějšími nároky na adaptabilitu energetické soustavy, operátoři
distribučních sítí hledají stále pružnější, citlivě reagující a snadno
konfigurovatelná řešení („SmartGrid“ a SmartSystems“).
Pro provozovatele distribučních sítí je rozhodující know-how, znalosti a
správný postup řešení.
 Aktuální provozní stav distribuční soustavy a rozváděčů musí být vždy
zřejmý.
 Požadovaná činnost pro řízení distribuční soustavy musí vycházet
z aktuálního stavu a provedená bez jakýchkoliv rizik.
S těmito možnostmi poskytují rozváděče GMA účinné řešení pro řízení,
monitorování a ochranu elektrických distribučních sítí.
Díky integrovaným zařízením, lze rozváděče GMA snadno propojit
s monitorovacími a řídicími systémy v rozvodnách.

Monitorování izolačního plynu

Monitorování plynu

Tlak izolačního plynu v jednotlivých plynem plněných oddílech je monitorován
následujícími způsoby:
 Standardně je, instalována kombinace teplotně kompenzovaného
tlakového spínače společně s LED indikátory pro propojení do digitálního
systému ovládání, jako např. GemControl.
 Každý tlakový spínač má LED indikátory se dvěma úrovněmi:
o 1. úroveň „Varování“
o 2. úroveň „Alarm“
 Výše zmíněné signály lze pomocí digitálního ovládání dálkově
přenášet.
 Volba 1: manometr znázorňující v barevných polích provozní tlak. Tento
indikátor signalizuje připravenost k provozu na ovládacím panelu
rozváděčové skříně s vypínačem pomocí ukazatele v barevných polích:
 „Zelené“ pole = provozní tlak
 „Žluté“ pole = výstraha
 „Červené“ pole = alarm.

Manometr pro indikaci připravenosti
k provozu

 Volba 2: manometr znázorňující provozní tlak v barevných polích a
přídavnými pomocnými kontakty. Tento indikátor signalizuje provozní tlak
na ovládacím panelu rozváděčové skříně s vypínačem pomocí ukazatele v
barevných polích:
 „Zelené“ pole = provozní tlak
 „Žluté“ pole s jedním pomocným kontaktem = výstraha
 „Červené“ pole s jedním pomocným kontaktem = alarm.
Pomocné kontakty se používají pro elektrický přenos výstražných nebo
alarmových signálů. Pro monitorování plynu lze použít pouze jednu z výše
uvedených variant (ne obě současně).

Manometr s pomocnými kontakty
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Monitorovací systémy GMA
Systémy pro detekci napětí
Kapacitní děliče napětí pro indikátory a testery

Zařízení lze připojit ke kapacitním děličům napětí na průchodkách kabelů
vývodového pole a přípojnicovém systému pro:
 verifikaci bezpečného oddělení napájení,
 digitální zobrazení hodnot napětí,
 monitorování napětí a analýzu kvality sítě,
 detekci poruch v elektrických distribučních sítích; např. zemních poruch
v izolovaných / kompenzovaných systémech.
Systémy připojené ke kapacitním děličům napětí musí být dimenzovány pro
pracovní napětí sítě a ne pro maximální jmenovité napětí rozváděčů GMA.
pevná instalace

Integrovaný tester
Kapacitní dělič napětí – příklad použití:
integrovaný systém detekce napětí
(schématický diagram)
1 Živý vn vodič
2 Vazební kapacita: elektroda
v průchodce
3 Interní připojovací kabel
4 Omezovač napětí
5 Ochranný obvod
6 Indikace na displeji

Externí zásuvný systém detekce napětí –
třífázový konektor

Externí zásuvný systém detekce napětí –
třífázový konektor

Integrovaný systém detekce napětí IVIS –
indikace „nulového napětí“

Třífázová indikace přítomnosti napětí na
displeji IVIS
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Systém detekce napětí
Testování na nepřítomnost napětí a komparaci fází se provádí třífázovým
systémem detekce napětí (VDS) podle normy IEC 61243-5/EN 61253-5.
V rozváděčích GMA jsou instalovány následující systémy:
 externí zásuvný systém pro detekci napětí,
 integrovaný systém detekce napětí s integrovaným opakováným
zkoušením.
Externí zásuvný systém pro detekci napětí
Ověření nulového napětí se provádí externím systémem se zásuvnými
indikátory s blikajícími LED kontrolkami.
Příslušná svorkovnice je umístěna v oddílu nízkého napětí rozváděče GMA,
přímo nad ovládacím panelem.
Mezi základní vlastnosti externího systému detekce napětí patří:
 Standardní systém HR (velký odpor)
 19 mm mezery na standardním rozhraní pro konektory zásuvných
indikátorů.
 LED kontrolka bliká v případě přítomnosti vysokého napětí
 Pro indikátory není vyžadováno žádné pomocné napětí
 Podle normy IEC 61243-5/EN 61253-5 musí být opakované zkoušky
prováděny na pevných částech i zásuvných indikátorech rozhraní externích
systémů detekce napětí.
 K dispozici jsou i mobilní testery (volitelné).
 Standardně jsou jako příslušenství dodávány 3 zásuvné indikátory
(volitelně i vyšší počet).
Integrovaný systém detekce napětí – IVIS
Integrovaný systém detekce napětí (IVIS) může být volitelně instalován do
skříní GMA s kapacitním děličem napětí.
Integrovaný systém detekce napětí se používá pro:
 zjištění přítomnosti pracovního napětí,
 odpojení napájení,
 shoda fází.
LCD displej indikuje kapacitně oddělené napětí primárních vodičů každé fáze.
Systém IVIS nepřetržitě kontroluje, zda jsou splněny následující podmínky dle
normy IEC/EN 61243-5:
 správná odezva pro jednoznačnou indikaci „Napětí přítomno/nepřítomno“,
 podmínky pro opakované testování systému detekce napětí.
Pokud jsou obě podmínky splněny, displej IVIS na jednotlivých fázích
nepřetržitě svítí.
Systém nepřetržitě monitoruje testovací obvod podle výše uvedených
podmínek a indikuje nesoulad s podmínkami pro opakované testování
přerušovaným blikáním. V takovém případě je nutné systém zkontrolovat.
Systém IVIS zaručuje maximální provozní spolehlivost:
 Bezúdržbovost
 Zapouzdřená elektronika odolná povětrnostním podmínkám.
 Při použití mobilních testerů nejsou vyžadovány opakované zkoušky.
 Není vyžadováno pomocné napětí.
 Pro verifikaci nulového napětí se provádí nepřetržité integrované testy
rozhraní celého obvodu.
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Monitorovací a řídicí systémy GMA
GemControl

Velín

Úroveň rozvodny
Komunikace na úrovni rozvodny
Ochranná relé v rozváděčových skříních

Systém IVIS může být vybaven přídavným pomocným relé pro dálkovou
signalizaci / blokování. Pro integrované pomocné relé je však vyžadováno
napájecí napětí. Komparace fází se provádí mobilními přístroji na měřicích
bodech integrovaných do systému IVIS.
Speciální bezpečnostní instrukce: v případě VN testů na primárních
obvodech systémem pro detekci napětí je třeba se řídit návodem k použití
instalovaných indikátorů/testovacího systému.

Příslušenství pro systémy detekce napětí

Pro výše uvedené systémy detekce napětí existuje široká řada
příslušenství (volitelné).
 Pro externí zásuvný systém detekce napětí:
 Mobilní přístroj pro ověření rozhraní, jak pro pevné části, tak pro
indikátory.
 Kombinovaný mobilní měřicí přístroj pro komparaci fází a ověření
rozhraní.
 Pro integrovaný systém detekce napětí IVIS:
 Mobilní měřicí přístroj pro komparaci fází.

GemControl

Ovládací jednotka, varianta 1

Ovládací jednotka, varianta 2

Základní jednotka

Rozšiřující moduly
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Systém Gem Control byl vyvinut pro speciální požadavky VN rozváděčů
v distribučních sítích.
GemControl zajišťuje pro každý rozváděč GMA centrální digitální jednotku
pro řízení, monitorování a komunikaci, formou inteligentní správy
rozváděčů.
Systém GemControl přináší následující výhody:
 Vysoká flexibilita ve všech stádiích projektu: plánování, manipulace,
konfigurace, uvádění do provozu, provoz a další vývoj řídicích a
monitorovacích funkcí.
 Velmi jednoduché nastavení parametrů s předem připravenou
konfigurací rozváděčových skříní.
 Vysoká spolehlivost.
 Možnost budoucího rozšiřování.
 Kompletní servisní balíčky.
 Základní jednotka GemControl je schopná komunikovat podle všech
standardních komunikačních protokolů, jako např. IEC
 IEC 60870-5-101, -103 a -104; IEC 61850, nebo Profibus-DP,
Modbus-RTU a –TPC.
 Připojení přes sériové rozhraní nebo Ethernet.
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Monitorovací a řídicí systémy GMA
MiCOM - Sepam
Ochranná relé MiCOM

Ochrany Micom představují cenově dostupné řešení specifických
požadavků na chránění distribučních sítí.
Relé řady MiCOM poskytuje kompletní ochranné funkce pro všechny
rozvodné systémy. Díky své modularitě se jedná o multifunkční systém,
který lze použít pro:
 Chránění sítě.
 Kombinaci chránění a řízení.
 MiCOM má integrovány standardní komunikační protokoly používané
v řídicích systémech pro rozvodny a v systémech SCADA.
 Tato ochranná relé se neustále vyvíjejí a zdokonalují, takže je zajištěno
využití nejnovějších poznatků v oblasti komunikace ve spínacích a
řídicích přístrojích.

Ochranná relé Sepam

Digitální ochranná relé Sepam řady 20,40,60 a 80 jsou výsledkem
dlouholetých zkušeností společnosti Schneider Electric v oblasti chránění
sítí. Relé Sepam podporují všechny odpovídající funkce:
 Účinná ochrana osob a zařízení v síti.
 Přesná měření a detailní diagnostika.
 Integrované monitorovací funkce.
 Místní nebo vzdálené řízení a indikace.
Po celém světě se využívá více jak 600 000 zařízení Sepam.
Multifunkční ochranná relé Sepam se používají pro záznam a analýzu
elektrických veličin a zajištění všech nezbytných ochran ve VN
distribučních sítích. Kompletní modulární systém usnadňuje volbu variant
modulů ochranných relé Sepam pro požadované aplikace:
 ochrana sítí,
 měření,
 řízení,
 monitorování
ve VN rozvodnách, měnírnách, po kabelová nebo nadzemní vedení,
transformátory, motory, generátory, kapacitory, apod.
Základní modul Sepam může být rozšiřován o přídavné moduly, jako např.
vstupně/výstupní moduly, moduly pro komunikaci, apod.
Jednotný software Sepam pro všechny aplikace Sepam značně usnadňuje
programování, nastavení parametrů, uvádění do chodu i samotný provoz.
Uživatelsky příjemný software vede uživatele krok po kroku od
programování jednotlivých modulů, přes nastavení parametrů ochran, až
k uvedení do provozu; systém Sepam vytváří detailní zprávu o konfiguraci
systému a všech aktivních ochranných funkcích.
Pro komunikaci se používají následující protokoly:
 IEC 61850
 IEC 60850-5-103
 DNP3
 Modbus

1
2
3
4
5
6
7

Základní jednotka
Přídavné vstupní/výstupní moduly
Rozhraní pro RS 485 nebo optické vlákno
Modul pro záznam teploty
Modul pro převod měřených hodnot na
analogové 0-10 mA, 0-20 mA, 4-20 mA
Modul pro synchronizaci napětí mezi
dvěma síťěmi
Software Sepam
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Systém pro správu energie GMA
PowerLogic

Systém pro správu energie a měření v sítích

Univerzální měřicí systém PowerLogic nahrazuje funkce mnoha
samostatných analogových měřicích přístrojů. Toto cenově dostupné,
výkonné měřicí zařízení poskytuje kompletní řadu funkcí pro záznam a
indikaci příslušných efektivních hodnot v distribuční síti.
Systémy PowerLogic řady 3000/4000 fungují jako analyzátory sítě pro
citlivé přístroje a zákaznický odběr energie. Poskytují spolehlivé informace
při neustále se měnících požadavcích v prostředí energetické deregulace.
Z hlediska záznamu je lze přizpůsobit téměř všem periodám odběru nebo
v reálném čase.
Systém PowerLogic přispívá k nepřetržitému zdokonalování účinného
využívání energie:
 Záznam měřených dat.
 Přenos a zpracování informací určených pro další analýzu v členění na
různá oddělení a útvary společnosti z hlediska výroby, údržby,
monitorování, správy.
 Optimalizace a verifikace účinného využívání energie.
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Integrované spínací přístroje

Technologie vakuového vypínače
Vakuové zhášecí komory

Spínací zařízení integrovaná v rozváděčích GMA

Veškeré VN prvky spínacích přístrojů a odpovídající přípojnice jsou
napevno instalovány v uzavřených, plynem plněných oddílech
rozváděčových skříní GMA. Při dodržení odpovídajících instrukcí pro
provoz nevyžadují jakoukoliv údržbu.
Příslušné součásti pohonu jsou umístěny vně plynem plněných
oddílů a jsou snadno přístupné zepředu rozváděče.
V plynem plněných oddílech jsou umístěny následující spínací
přístroje:
 Vakuový vypínač
 Třípolohový odpojovač.

Technologie vakuového vypínače

Pro spínání provozních a poruchových stavů se v rozváděčích GMA
používá inovativní technologie vakuových vypínačů. K přerušení
proudu dochází nezávisle na stavu plynného média.
V rozváděčích GMA s vypínačem se plyn SF6 používá pouze
k izolaci a ne pro zhášení elektrického oblouku.
Použití vakuové technologie ve vypínačích umožňuje splnit různé
požadavky ve VN distribučních sítích:
 Spínání kabelových a nadzemních vedení, transformátorů,
kondenzátorových baterií, generátorů a motorů.
 Vysoký počet mechanických a elektrických operací bez nutnosti
údržby:
 10 000 mechanických spínacích operací
 10 000 spínacích operací při jmenovitém proudu
 100 vypnutí při jmenovitém zkratovém proudu
 Nekomplikovaná konstrukce vakuových zhášecích komor:
 Malý počet dílů
 Jednoduché mechanické uspořádání
 Relativně malé vzdálenosti mezi kontakty (8 až 10 mm)
 Vypínací kontakty ve vysokém vakuu nejsou negativně
ovlivněny vlivem okolního prostředí a nezpůsobují škodlivé
produkty při hoření oblouku
 Dlouhá doba životnosti

Vakuové zhášecí komory

1
2
3
4
5

Keramické válcové pouzdro
Pevný kontakt
Pohyblivý kontakt
Kovový vlnovec
Kryt
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Společnost Schneider Electric se zabývá výzkumem využití vakua
pro spínací přístroje už více jak 70 let.
V roce 1970 bylo společností Schneider Electric patentováno využití
speciální slitiny chromu pro výrobu kontaktů. Tato slitina se ve
vakuových zhášecích komorách používá dodnes.
Vakuová zhášecí komora obsahuje keramický izolátor, pevný a
pohyblivý kontakt a kovový vlnovec, utěsňující pohyblivý kontakt ve
vysokému vakuu. Koncentrický kryt zajišťuje ochranu před
kondenzací kovových par uvnitř keramického izolátoru. Tyto páry se
mohou uvolňovat z povrchu kontaktů zejména při vypínání velkých
proudů. Jakmile mechanismus pohonu od sebe oddělí kontakty,
-7
vznikne ve vakuové zhášecí komoře (vakuum < 10 hPa) elektrický
oblouk hořící v parách kovů. Oblouk zpravidla hoří až do průchodu
vypínaného proudu nulou a po několika mikrosekundách zaniká.
Po oddělní kontaktů dochází vlivem oblouku k tavení části povrchu
za vzniku kovových par.
Společnost Schneider Electric již více jak 20 let úspěšně používá ve
svých vakuových zhášecích komorách technologii Axiálního
magnetického pole (AMF). Tato technologie zajišťuje velmi dobré
vypínací schopnosti s proudy až do 63 kA, optimální kontrolu
elektrického oblouku a minimální odpařování kontaktů při vypínání
zkratových proudů
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Proud

Princip axiálního (souosého) magnetického pole
(AMF)
1. Kontakty AMF
2. Axiální magnetické pole
3. Plazma elektrického oblouku

Axiální magnetické pole
Pohon vakuového vypínače

Technologie axiálního magnetického pole (AMF)

Při malých vypínaných proudech je elektrický oblouk mezi kontakty
vakuové zhášecí komory rozložen rovnoměrně po povrchu kontaktů.
Eroze kontaktů je zanedbatelná a počet možných vypnutí je velmi
velký.
 Pokud vypínaný proud přesáhne jmenovitou hodnotu, objeví se
tzv. Hallův jev. Oblouk se změní z difúzního stavu do stavu
koncentrického. S dalším zvyšováním proudu se oblouk stále více
stlačuje do tvaru koncentrického sloupce.
 Na povrchu kontaktů se zvýší teplota a tedy i tepelné
namáhání. Tomuto negativnímu jevu lze zabránit „rotací
elektrického oblouku“.
 Díky specifickému geometrickému tvaru kontaktů se
průchodem velkého elektrického proudu vytvoří v jejich okolí
radiální magnetické pole. Silové působení tohoto pole
v tangenciálním směru způsobí rotační pohyb oblouku po
povrchu kontaktů.
 Společnost Schneider Electric používá ve svých vakuových
zhášecích komorách nejnovější technologii založenou na axiálním
rozložení magnetického pole (AFM).
 Axiální magnetické pole má siločáry podél osy kontaktů.
 V důsledku rozložení axiálního magnetického pole je elektrický
oblouk rozložen rovnoměrně po celém povrchu kontaktů i při
vysokých zkratových proudech. Tímto způsobem se redukuje
tepelné namáhání povrchu kontaktů v důsledku elektrického
oblouku.
 Nadměrné oteplení a eroze povrchu kontaktů je tedy
minimalizováno.

Mechanický pohon vakuového vypínače

Difúzní elektrický oblouk hořící mezi kontakty AMF

Mechanický ovládací panel
Vypínač
1 Mechanické tlačítko VYP
2 Mechanické tlačítko ZAP
3 Mechanická indikace „Vypínač ZAP/Vypínač
VYP“
4 Mechanický indikátor „Pružinový střadač
nastřádán / Pružinový střadač vystřádán"
5 Mechanický čítač operací
6 Otvor pro kliku k ručnímu natažení pružinového
střadače
7 Zámek mechanického blokování
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Tři vakuové zhášecí komory jsou uspořádány vertikálně v řadě uvnitř
plynem plněného oddílu. Kontakty ve zhášecích komorách jsou
spojeny s hřídelí mechanického pohonu.
Umístění jednotlivých prvků na mechanickém ovládacím panelu je
optimalizováno podle funkce, tj. podle vztahu k příslušným funkčním
zařízením. Prvky, které jsou částí pole, jsou vizuálně propojeny a
integrovány do názorného mimického schématu.
 Jsou uspořádány vně plynem odděleného oddílu.
 Snadno přístupné z přední části rozváděče.
 Mechanický pružinový střadač pro 10 000 mechanických
spínacích operací
 Pro operace opětovného zapínání.
 Synchronizace a rychlý záskok.
 Bez nutnosti vybavení.
 Nastřádání pružinového střadače integrovaným motorovým
pohonem.
 Je možné i nouzové ruční nastřádání pružinového střadače na
čelním mechanickém ovládacím panelu, např. při uvádění do
provozu nebo v případě poruchy pomocného napájení.
 Komplexní zařízení pro ovládání a monitorování (viz samostatný
seznam).
Postup zapínání (ZAP):
Pružinový střadač je zajištěný západkou v nastřádaném stavu. Na
panelu mechanický indikátor znázorňuje pružinový střadač je
nastřádán. Zapnutí se provede mechanickým tlačítkem ZAP nebo
magnetickou zapínací spouští.
Po zapnutí se pružinový střadač automaticky znovu natáhne (v
případě použití motorového pohonu).
Postup vypínání (VYP)
Vakuový vypínač se vypne pomocí mechanického tlačítka VYP na
ovládacím panelu nebo magnetickou vypínací spouští.
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Třípolohový odpojovač

3-polohový odpojovač se používá pro:
 Připojení / odpojení od systému přípojnic.
 Uzemnění a zkratování vývodového pole – společně s vakuovým
vypínačem.
 Odpojení pro bezpečnou práci na vývodovém poli se provádí rovněž
přes 3-polohový odpojovač.

Mechanický ovládací panel
3-polohový odpojovač
8 Otvor pro ovládací kliku „Odpojovač ZAPVYP“
9 Mechanická indikace „Odpojovač ZAP /
Odpojovač VYP“
10 Otvor pro ovládací kliku „Uzemňovač ZAPVYP“
11 Mechanická indikace „Uzemňovač ZAP /
Uzemňovač VYP“
12 Blokovací závora vložení ovládací kliky
odpojovače a uzemňovače.
13 Mechanická blokáda mezi krytem
kabelového oddílu a stavem uzemňovače
(volitelné).

Pohon pro 3-polohový odpojovač
Ačkoliv je 3-polohový odpojovač určen jako spínací zařízení na straně VN,
mechanické operace a dálkové ovládání se provádí přes samostatný
mechanický pohon s vlastními indikátory stavu „Odpojovač ZAP-VYP“ a
„Uzemňovač ZAP-VYP“.
 Tyto funkce lze rovněž vybavit samostatným motorovým pohonem,
pomocnými kontakty, blokovacími cívkami, apod.
 Ovládání na rozváděčové skříni a přes dálkové ovládání využívá
odpojený uzemňovač ve vývodovém poli, stejně jako u běžného
rozváděče.
 Dva samostatné pohony zlepšují ovládání rozváděčů GMA a zvyšují
jejich bezpečnost.
 Rozváděč GMA může být integrován do systému SCADA, stejně jako
v běžných rozváděčích s instalovaným odpojovačem + vypínačem +
odpojeným uzemňovačem:
Poloha „0“ = VYP

Poloha „I“ = ZAP

3-polohový
odpojovač

3-polohový
odpojovač
uzemněno

uzemněno
Vakuový vypínač

Vakuový vypínač

Pro uzemnění vývodového pole přes vakuový
vypínač:
3 Mechanická indikace „Vypínač ZAP /
Vypínač VYP“ s vazbou na „Uzemňovač
ZAP / Uzemňovač VYP“
4 Mechanický indikátor „Zapínací pružina
nastřádána / Zapínací pružina vystřádána“
Poloha

= uzemněno

3-polohový
odpojovač
uzemněno

Vakuový vypínač

Integrované uzemnění vývodového pole
Vývodové pole je uzemněno a zkratováno 3-polohovým odpojovačem
v kombinaci s vakuovým vypínačem.
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Mechanický ovládací panel – podélná
spojka přípojnic s vypínačem a pevnou
spojkou
1 Mechanické tlačítko VYP
2 Mechanické tlačítko ZAP
3 Mechanická indikace „Vypínač
ZAP/Vypínač VYP“
4 Mechanický indikátor „Pružinový střadač
nastřádán / Pružinový střadač vystřádán"
5 Mechanický čítač operací
6 Otvor pro kliku k ručnímu natažení
pružinového střadače
7 Uzamykatelný spínač
8 Otvor pro ovládací kliku „Odpojovač ZAPVYP“
9 Mechanický indikátor „Odpojovač ZAP /
Odpojovač VYP“ – SSA
10 Otvor pro ovládací kliku „Uzemňovač ZAPVYP“
11 Mechanický indikátor „Uzemňovač ZAP /
Uzemňovač VYP“ – SSA
12 Blokovací závora vložení ovládací kliky
odpojovače a uzemňovače.
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Podélná spojka přípojnic
Rozváděče GMA poskytují velmi spolehlivé a jednoduché řešení:
 Uzemnění a zkratování se provádí 3-polohovým odpojovačem v poloze
„Uzemnění“ a navíc i vakuovým vypínačem – takzvané integrované
uzemnění.
 Zapnutí do stavu ZAP je možné přes „Uzemnění a zkratování“
vakuovým vypínačem s vysokou zapínací schopností.
Mechanické ovládání na rozváděčové skříni je možné obdobným
způsobem jako u běžných rozváděčů se samostatným uzemňovačem.
 Uzemnění a zkratování, stejně jako odzemnění, vyžadují pouze jedinou
operaci.
 Po bezpečném přechodu 3-polohového odpojovače do stavu
„Uzemnění“, vakuový vypínač se automaticky zapne do stavu ZAP díky
mechanickému vybavovacímu obvodu.
 Pokud je vývodové pole uzemněno, není povolen stav „Odzemnění (deearthing)“, např. vypnutím vypínače do VYP stavu. Integrovaná
mechanická blokáda pohonu nevyžaduje dodatečný mechanický
zámek.
 Odzemnění lze provést i společnou operací vakuového vypínače a 3polohového odpojovače.
 Na začátku procesu odzemnění je nejdříve vypínač mechanicky
přepnut do stavu VYP. Následně se 3-polohový odpojovač přepne
z polohy Uzemněno do Odzemněno VYP / Odpojeno VYP.
 Zapnutí do stavu ZAP Uzemněno a zkratováno)“ je možné pouze při
nastřádaném pružinovém pohonu vypínače.

Podélná spojka přípojnic

Pro vakuové vypínače jsou k dispozici dvě varianty podélné spojky
přípojnic:
 Podélná spojka přípojnic s vypínačem a přípojnicemi.
 Podélná spojka přípojnic s vypínačem, integrovaným uzemněním
přípojnic a přípojnicemi.
Práce na přípojnicích jsou běžně využívány jen při rozšiřování rozváděče
GMA. Pro tyto případy se přípojnice uzemňují ručně ovládaným
uzemňovacím zařízením. Tento servisní uzemňovač se připojuje spojkami
ke křížovým nebo koncovým adaptérům přípojnicového sytému.
Podélná spojka přípojnic s vypínačem
Standardní podélná spojka přípojnic s vypínačem vypadá následovně:
 1 třípolohový odpojovač a vakuový vypínač ,
 uvnitř rozváděče na šířku jedné skříně GMA (instalace v řadě) nebo
 rozdělením do dvou skříní GMA, např. v případě sestavy rozváděče ve
dvou řadách.
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Podélná spojka přípojnic
Podélná spojka přípojnic s vypínačem a integrovaným
uzemněním přípojnic

Mechanický ovládací panel – podélná
spojka přípojnic s integrovaným
uzemněním
1 Mechanické tlačítko VYP
2 Mechanické tlačítko ZAP
3 Mechanická indikace „Vypínač
ZAP/Vypínač VYP“
4 Mechanický indikátor „Pružinový střadač
nastřádán / Pružinový střadač vystřádán"
5 Mechanický čítač operací
6 Otvor pro kliku k ručnímu natažení
pružinového střadače
7 Uzamykatelný spínač
Levý úsek přípojnic A-BBA
8 Otvor pro ovládací kliku „Odpojovač ZAPVYP“ - BBA
9 Mechanický indikátor „Odpojovač ZAP /
Odpojovač VYP“ - BBA
10 Otvor pro ovládací kliku „Uzemňovač ZAPVYP“ - BBA
11 Mechanický indikátor „Uzemňovač ZAP /
Uzemňovač VYP“ – BBA
12 Mechanický zámek vložení ovládací kliky
odpojovače a uzemňovače - BBA.
Pravý úsek přípojnic B-BBA
13 Otvor pro ovládací kliku „Odpojovač ZAPVYP“ - BBB
14 Mechanický indikátor „Odpojovač ZAP /
Odpojovač VYP“ - BBB
15 Otvor pro ovládací kliku „Uzemňovač ZAPVYP“ – BBB
16 Mechanický indikátor „Uzemňovač ZAP /
Uzemňovač VYP“ – BBB
17 Mechanický zámek vložení ovládací kliky
odpojovače a uzemňovače - BBB.
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Volitelně lze rozváděčovou skříň s podélnou spojkou přípojnic doplnit
integrovaným uzemněním přípojnic. V tomto případě je uzemněn vždy jen
jeden úsek přípojnic a ne celý přípojnicový systém.
Sestava obsahuje:
 2 třípolohové odpojovače a vakuový vypínač.
 Včetně možnosti uzemnění vždy jednoho úseku přípojnic.
Obě zmíněné varianty lze uspořádat:
 uvnitř rozváděče na šířku jedné skříně GMA (instalace v řadě) nebo
 rozdělením do dvou skříní GMA, např. v případě rozváděčů ve dvou
řadách.
Jako příklad je zobrazena křížová metoda uzemnění přípojnic s podélnou
spojkou na šířku jedné skříně.

uzemněno

uzemněno

uzemněno

Podélná spojka ZAP

Podélná spojka VYP

uzemněno

uzemněno

uzemněno

Levý úsek přípojnic uzemněn

uzemněno

Pravý úsek přípojnic uzemněn

Podélná spojka přípojnic s integrovaným uzemněním přípojnic.
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Integrované spínací přístroje Blokády

Mechanické zámky
Blokády

Blokády v rozváděčích GMA respektují různé operační režimy rozváděčů.
Systém blokád je modulární v několika modelech:
 Automatické ovládání rozváděčů GMA
 Dálkové ovládání.
 Digitální blokády přes počítačové moduly nebo I&C rozváděče.
 Spínací operace se ovládají z mechanického ovládacího panelu
rozváděčových skříní GMA.
 S blokádami nežádoucích operací.
Automatické ovládání rozváděčů GMA
Pokud se používají počítačové moduly pro automatizované řízení
rozváděčů, standardní blokády jsou realizovány v řídícím systému.
V případě velmi nepravděpodobného totálního selhání pomocného
napájení, jsou ovládání, monitorování a chránění sítě nefunkční.
V takovém případě je nutné nouzové ruční ovládání z ovládacího panelu
rozváděčové skříně.
Hlavním cílem ručního nouzového ovládání ve výjimečném případě
celkového výpadku pomocného napájení je uzemnit jednotlivá vývodová
pole a/nebo přívody. Žádná další standardní spínací operace se
neprovádí. Tento typ ručního ovládání smí provádět pouze speciálně
školená obsluha.
Během normálního provozu jsou otvory pro zasunutí kliky ručního
ovládání uzavřeny mechanickým zámkem. Pokud se tento otvor
odblokuje, musí mít operátor na paměti, že jsou v tomto případě vyřazeny
blokády spínacích operací.
Spínací operace z ovládacího panelu rozváděčových skříní během
provozu
Rozváděče GMA bez automatického nebo integrovaného digitálního
ovládání jsou normálně ovládány z mechanického ovládacího panelu na
rozváděči. Vnitřní blokády uvnitř skříně ovlivňují logický postup operací a
brání nežádoucím chybám.
Blokády uvnitř skříní lze navrhnout v následujících variantách:
 Mechanické.
 Elektrické/elektromagnetické s blokovacími cívkami.
 Blokády mají modulární charakter a lze je přizpůsobit konkrétnímu
projektu (viz podrobnější informace v kapitole „Pohon“).
Blokovací funkce uvnitř skříní, vývodových/přívodních polí (příklady):
Meziskříňové elektrické/elektromagnetické blokády.
Při použití motorizovaných odpojovačů/uzemňovačů musí operátor sítě
stanovit, zda má blokáda s blokovacími cívkami počítat s možností
mechanického ručního ovládání z ovládacího panelu.
V takovém případě je třeba vzít do úvahy, že všechny elektromagnetické
blokády se v případě výpadku pomocného napájení přepnou do
blokujícího stavu. Ruční ovládání motorizovaných spínačů bude možné
jen při přítomnosti ovládacího napětí!

Mechanické zámky
Mechanické zámky brání nežádoucím mechanickým ovládacím operacím.
Brání zasunutí kliky pro manuální ovládání odpojovače a/nebo
uzemňovače. Mechanické uzamykání nevyžaduje žádné logické blokovací
sekvence.
Mechanické zámky jsou primárně určeny pro:
 Motorizované odpojovače/uzemňovače.
 Pro zajištění ručního ovládání z ovládacího panelu jen autorizovanou
osobou.

NRJED3113328CZ
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Funkce a vybavení

Motorový pohon GMA s elektrickou výbavou
Odpojovač

Uzemňovač

Vypínač

Pohon s elektrickou výbavou
Modulární design

Spínací zámek

Tlačítka ZAP / VYP

Počítadlo operací

Mechanický pohon s integrovanými mechanickými blokádami a elektrickou
výzbrojí má přísně modulární design. Tím je umožněný jednoduchý
přístup ke všem instalovaným komponentám pouze několika operacemi.
Odpojovače a uzemňovače jsou navrženy jako 3-polohové spínače.
Vypínač má pružinový střadač, který zajišťuje rychlý sled operací a
možnost opětovného zapínání.
Mechanický pohon může být kompletně automatizovaný a dálkově
ovládaný.
Pro automatické ovládání se používají tři samostatné motory
s permanentními magnety:
 Pro vypínač k natažení pružinového střadače.
 Pro odpojovač k přímému přepínání do polohy ZAP a VYP.
 Pro uzemňovač k přímému přepínání do polohy ZAP a VYP.
Mechanický pohon může být navíc osazen speciálním „Obvodem pro
spřažené uzemnění“. V tomto případě může být vypínač automaticky
zapnut (ZAP) nebo vypnut (VYP) mechanickým nebo elektrickým
spínáním uzemňovače. Operace „Uzemnění ZAP“ nebo „Uzemnění VYP“
se provádějí samostatně jak pro uzemňovač, tak pro vakuový vypínač.
Žádná další operace s vakuovým vypínačem není v tomto případě
vyžadována. V uzemněném stavu je vypnutí vypínače blokováno jako pro
mechanické tak i pro elektrické ovládání.
Mechanické blokády lze nahradit elektrickými blokádami.

Mechanická výbava

Indikace polohy všech spínacích a ovládacích přístrojů.
Ruční ovládání odpojovače/uzemňovače klikou.
Manuální ovládání pružinového střadače vypínače.
Tlačítka ZAP/VYP pro vypínač.
Počítadlo operací.
Možnost opětovného zapínání.
Obvod pro spřažené uzemnění „Uzemňovač – vypínač“ včetně
integrované mechanické blokády pro vypínač (volitelné).
 Zámek pro mechanické blokování některých ovládacích operací a/nebo
odpojení dálkového ovládání (volitelné).
 Blokáda mezi polohou uzemňovače a krytem kabelového oddílu
(volitelné).








Elektrická výbava

Elektrické vybavení pro mechanický pohon lze dodat s ovládacím napětím
dle tabulky.
Tabulka jmenovitých napájecích napětí
Stejnosměrné napětí DC (V)
24
48
60
110 125 220
Střídavé napětí AC (V)
120
230
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Vypínač
Motory a spouště

Elektricky ovládané prvky














Motorem ovládaný mechanický pohon vypínače (-Q0-M11)
Motor s permanentními magnety, spotřeba 200 W.
Motorový pohon natahuje pružinový střadač.
1. vypínací cívka (-Q0-F11).
Spotřeba 160 W.
2. vypínací cívka (-Q0-F12).
Spotřeba 160 W (volitelné).
Vypínací spouště způsobí vypnutí vypínače (VYP) a fungují na principu
rozpojeného obvodu.
Zapínací spoušť (-Q0-F21)
Zapínací spoušť způsobí zapnutí vypínače (ZAP) a funguje na principu
rozpojeného obvodu.
Podpěťová spoušť (-Q0-F13).
Spotřeba 12 W (volitelné).
Podpěťová spoušť vypíná vypínač při odpojení ovládacího napětí a
funguje na principu sepnutého obvodu.

Alternativa k Q0-F13
 Nízkoodběrová spoušť / sekundární spoušť (-Q0-F14) se spotřebou 0,3
W (12 Vss) (volitelné).
Nízkoodběrová spoušť / sekundární spoušť vypíná vypínač (VYP) energií
z transformátoru proudu.
(-F14 je určeno pro ochranná relé MiCOM P115 a P116).

Motor – Q0-M11

Vypínací spoušť Q0-F11, -F12, -F21

Spotřeba energie, cívky
Jmenovité napájecí napětí (V)
DC
24
48
60
110
Zapínací spoušť
160W 160W 160W 160W
(-Q0-F21
Vypínací spoušť
160W 160W 160W 160W
(-Q0-F11,-Q0F12)
Podpěťová spoušť
12W
12W 12W 12W
(-F13)
0,3W, 12Vss
Nízkoodběrová
spoušť (-F14)

AC
125
220
120
230
160W 160W 160VA 160VA
160W 160W 160VA 160VA
12W

12W

Napěťové limity pro bezpečné stavy vypínacích cívek
Stejnsměrné
napětí DC
Vypínací spoušť s/bez pomocné pružiny
70 až 110%Un
Vypínací spoušť
85 až 110%Un
Podpěťová spoušť
automatické vypnutí
<35% (Un)
bez automatického
>70% (Un)
vypnutí
zapnutí je možné
≥ 85% (Un)
zapnutí není možné
<35% (Un)

Modul – Q0-F13

Modul – Q0-F14

NRJED3113328CZ

12VA 12VA

Střídavé napětí,
AC, 50/60 Hz
85 až 110%Un
85 až 110%Un
<35% (Un)
>70% (Un)
≥ 85% (Un)
<35% (Un)

Trvání povelu a doba střádání pro vypínací cívky a motorový pohon
Minimální doba povelu „ZAP“ pro elektrické zapnutí
ms
20
Minimální doba povelu „VYP“ pro elektrické vypnutí
ms
20
Doba natažení pružinového střadače
s
asi 7
Jmenovité napájecí napětí motorového pohonu (V)
DC
AC
24 48 60 110 125 220 120
Vypínací schopnost
(A) 8
4
3
2
1,7 1
10
Časová konstanta T=L/R
(ms) ≤ 20
Jmenovitý proud nakrátko
100 A pro trvání 30 ms
Jmenovitý trvalý proud
(A) 10
Minimální vypínací schopnost
24 V; 15 mA

230
10
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Vypínač
Blokovací cívky a obvodové schéma








Blokovací cívka na tlačítku ZAP (-Q0-Y2).
Spotřeba energie 10,2 W (volitelné).
Ve stavu bez napětí blokovací cívka blokuje stisknutí tlačítka ZAP.
Blokovací cívka na tlačítku VYP (-Q0-Y3).
Spotřeba energie 10,2 W (volitelné).
Ve stavu bez napětí blokovací cívka blokuje stisknutí tlačítka VYP.

Spotřeba energie, cívky
Jmenovité napájecí napětí (V)
DC
24
48
60
110
125
10,2W 10,2W 10,2W 10,2W 10,2W
Blokovací cívky
-Q0-Y2,-Q0-Y3,
-Q1-Y1, -Q8-Y1,
-Q11-Y1, -Q12-Y1,
-Q15-Y1, -Q16-Y1

220

AC
120

10,2W

10,2VA 10,2VA

230

Přímý přístup k blokovacím cívkám
–Y2 a –Y3 je možný po uvolnění
modulu tlačítek, který je připevněn 3
šrouby.

Blokovací cívky –Q0-Y2 a –Y3
Modul tlačítek
Obvodové schéma, vypínač (-Q0)
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Mechanický pohon
Vypínač
Pomocné spínače

Pomocné spínače a pomocné kontakty

Pomocné spínače pro indikaci stavu spínacích přístrojů jsou aktivovány
táhlem spřaženým se spínacím přístrojem. Jejich stav vždy odpovídá
stavu kontaktů hlavního vypínače. Spínací funkce jsou navrženy ve shodě
s obvodovým schématem.
 Pomocný spínač, pozice spínače, 18 kontaktních prvků (-Q0-S011).
 Pomocný kontakt na pružinovém střadači pro ovládání motoru, 4
kontaktní prvky (-Q0-S021).
 Pomocný spínač na střadači energie je aktivován při natažení
pružinového střadače.
 1. pomocný kontakt na tlačítku ZAP/VYP (-Q0-S041).
 2. pomocný kontakt na tlačítku ZAP/VYP (-Q0-S042).
 3. pomocný kontakt na tlačítku ZAP/VYP (-Q0-S045).
Pomocné kontakty na mechanickém tlačítku ZAP/VYP jsou aktivovány
dvěma tlačítky.
 Pomocný kontakt na tlačítku VYP (-Q0-S043).
 Pomocný kontakt na mechanickém tlačítku VYP je aktivován tlačítkem
VYP. Pomocný kontakt brání elektrickému zapnutí v případě
mechanické aktivace spínací operace VYP.

Speciální pomocné kontakty
 Pomocný kontakt na mechanickém zámku (+S2-S044, volitelné).
Pomocný kontakt (kontakt NO) je aktivován, když je otvor pro vložení
ovládací kliky („Odpojovač/uzemňovač“) a /nebo tlačítko vypínače
mechanicky uzamčeno spínacím zámkem.
 Pomocný kontakt na blokádě krytu kabelového oddílu (+S2-S046,
volitelné). Pomocný kontakt (kontakt NC) na blokádě krytu kabelového
oddílu je aktivován, když je kryt kabelového oddílu odemčen nebo
odstraněn.

Pomocné spínače –Q0-S01

Blok pomocných spínačů –Q0-S021 a –S022

Pomocné kontakty –Q0-S041 –S0431

NRJED3113328CZ
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Mechanický pohon
Odpojovač a uzemňovač

 Motor na odpojovači (-Q1-M111, doporučené základní vybavení).
 Motor s permanentními magnety, spotřeba 200 W.
 Motorový pohon zapíná odpojovač do stavu ZAP a VYP (rotace
vlevo/vpravo).
 Pomocný spínač, stav odpojovače, 14 kontaktních prvků (-Q1-S011).
 Pomocný spínač závisící na stavu hlavních kontaktů odpojovače.
 Blokovací cívka otvoru pro vložení ovládací kliky (-Q1-Y1).
 Spotřeba energie 10,2W (volitelné).
 Blokovací cívka blokuje otvor pro kliku mechanického ovládání
odpojovače (ve stavu bez ovládacího napětí).
 Motor na uzemňovači (-Q8-M111).
 Motor s permanentními magnety, spotřeba 200 W.
 Motorový pohon zapíná uzemňovač do stavu ZAP a VYP (rotace
vlevo/vpravo).
 Pomocný spínač, stav uzemňovače, 14 kontaktních prvků (-Q1-S011).
 Pomocný spínač závisící na stavu hlavních kontaktů uzemňovače.
 Blokovací cívka otvoru pro vložení ovládací kliky (-Q1-Y1).
 Spotřeba energie 10,2W (volitelné).
 Blokovací cívka blokuje otvor pro kliku mechanického ovládání
uzemňovače (ve stavu bez ovládacího napětí).

Motor –Q1-M11, -Q8-M11

 1. pomocný kontakt na ovládací klice odpojovače/uzemňovače (-S151,
volitelné).
 Pomocný kontakt na mechanickém ovládání pro odpojovač/uzemňovač.
Pomocný kontakt je aktivován, když je otvor pro vložení ovládací kliky
odpojovače nebo uzemňovače otevřen.
 2. pomocný kontakt na ovládání pro odpojovač/uzemňovač
(-S152) – popis viz výše, volitelné.
Spotřeba a NN jističe pro pohon odpojovačů, uzemňovačů a vypínačů
Jmenovité napájecí napětí (V)
DC
AC
24
48
60
110 125 220
120
200W 200W
200W
200W 200VA
Vhodný jistič (vypínací
C 4A C 2A C 2A C 1A
C 0,5A C 1A
charakteristika/jmenovitý
proud)

230
200VA
C 0,5A

Obvodové schéma, odpojovač (-Q1)
Blokovací cívka –Q1-Y1, -Q8-Y1

Provedení pomocného kontaktu –S151, -S152
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Mechanický pohon
Technické parametry

Technické parametry spínacích a ovládacích zařízení
Popis
Vypínač (CB)

Počet mechanických operací bez
inspekce
Počet elektrických operací bez
inspekce, třída

Doba povelu

Jmenovitá časová konstanta
Procento stejnosměrné složky
1)
Jmenovitý sled operací ; elektrická
třída vypínače
Schopnost vypínat kapacitní proudy,
proud při vypínání kabelů Ic
Vypínací doba Top
Zapínací doba
Doba trvání oblouku (max.) tarc
Mechanické operace, třída
Vypínač s jmenovitým (normálním)
proudem
Vypínač s jmenovitým zkratovým
vypínacím proudem
Uzemňovač, připojení se jmenovitým
zkratovým vypínacím proudem
Uzemňovač, elektrická třída
ZAP
VYP

45 ms
32% - 35%
0-3min-CO-3min-CO; E2
0-0,3s-CO-3min-CO; E1
12 kV – 25 A,
17,5 kV a 25 kV – 31,5 A
38 ms – 48 ms
50 ms – 70 ms
≤ 12 ms
vypínač
10 000; M2
odpojovač
2000; M1
uzemňovač
1000; M0
10 000
100
5
(2)

E2
20 ms
20 ms

1)

Jiné hodnoty na vyžádání
V kombinaci s vypínačem
D = odpojovač
E = uzemňovač

2)

NRJED3113328CZ
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Návrh uspořádání

Instalace v místnosti s ochranou proti vnitřním obloukům IAC AFL

Instalace v místnosti s ochranou proti vnitřním obloukům IAC AFL

Norma IEC/EN 62271-200 definuje „minimální přípustné požadavky“ pro instalaci spínacích a ovládacích zařízení
s ochranou proti vnitřním obloukům třídy IAC. Instrukce a pokyny týkající se minimální výšky místnosti a volných prostorů u
stěn pro rozváděče GMA je nutné striktně dodržovat.
Jedná se o „minimální požadavky“ v souladu s výše uvedenou normou. Jakékoliv instalační požadavky, které nejsou tak
striktní pro zajištění prostoru, vyžadují dle IEC DIN EN 62271-200 zkoušky na odolnost proti vnitřním obloukům třídy IAC.
Návrh uspořádání
Minimální rozměry uvnitř místnosti.
Příklady dle normy IEC 62271-200, třída ochrany proti vnitřním obloukům IAC AFL s minimální výškou místnosti.

Hlavní rozměry pro třídu ochrany proti vnitřním obloukům IAC AFL
Typ skříně
Jmenovitý proud
Šířka skříně Rozměr
Rozměr
přívodu
A
B
A
mm
mm
mm
CB, DI
630-800
450
875
1100
CB, DI
630-1250
600
1000
1300
BC-CB
-1250
800
1000
1300
CB, DI
1600 A-2500 A
800
1280
1750
BC-CB
≥ 1250 A
1000
1280
1750

1 Instalační otvory:
Šířka ≥ 1100 mm (pokud nelze rozměr
dodržet, konzultujte s námi minimální
šířku pro transport).
Výška ≥ 2400 mm (pokud nelze rozměr
dodržet, konzultujte s námi výšku otvoru
bez oddílu nízkého napětí).
2 Rozměry kabelového kanálu nebo
základu závisí na minimálním
povoleném poloměru ohybu VN kabelů.
Rozměr A = hloubka pole
Rozměr B = šířka uličky, využitá i pro
výměnu skříně.
Menší rozměry na vyžádání
* Menší výšky místnosti na vyžádání
Pozn.:
Z maximální hloubky pole (rozměr A)
v konfiguraci rozváděče vychází minimální
rozměry místnosti.
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Návrh uspořádání

Instalace v místnosti s ochranou proti vnitřním obloukům IAC AFL

Návrh uspořádání
Minimální rozměry uvnitř místnosti.
Příklady dle normy IEC 62271-200, třída ochrany proti vnitřním obloukům IAC AFL s minimální výškou místnosti.

Hlavní rozměry pro třídu ochrany proti vnitřním obloukům IAC AFL
Typ skříně
Jmenovitý proud
Šířka skříně Rozměr
Rozměr
přívodu
A
B
A
mm
mm
mm
CB, DI
630-800
450
875
1100
CB, DI
630-1250
600
1000
1300
BC-CB
-1250
800
1000
1300
CB, DI
1600 A-2500 A
800
1280
1750
BC-CB
≥ 1250 A
1000
1280
1750

1 Rozměry kabelového kanálu nebo
základu závisí na minimálním
povoleném poloměru ohybu VN kabelů.
Rozměr A = hloubka pole
Rozměr B = šířka uličky, využitá i pro
výměnu skříně.
Menší rozměry na vyžádání
* Menší výška místnosti na vyžádání
Pozn.:
Z maximální hloubky pole (rozměr A)
v konfiguraci rozváděče vychází minimální
rozměry místnosti.
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Uspořádání rozvodny

Návrh uspořádání

Instalace v místnosti s ochranou proti vnitřním obloukům IAC AFLR

Návrh uspořádání
Minimální rozměry uvnitř místnosti pro volně stojící rozvaděč.
Příklady dle normy IEC 62271-200, třída ochrany proti vnitřním obloukům IAC AFLR s minimální výškou místnosti.

Příklad:
NN rozváděč

Hlavní rozměry pro třídu ochrany proti vnitřním obloukům IAC AFLR
Typ skříně
Jmenovitý proud
Šířka
Rozměr
Rozměr
přívodu
skříně
A
B
A
mm
mm
mm
CB, DI
630-800
450
1125
1250
CB, DI
630-1250
600
1125
1400
BC-CB
-1250
800
1125
1400
CB, DI
1600 A-2500 A
800
1400
1800
BC-CB
≥ 1250 A
1000
1400
1800

1 Instalační otvory:
Šířka ≥ 1100 mm (pokud nelze rozměr
dodržet, konzultujte s námi minimální
šířku pro transport).
Výška ≥ 2400 mm (pokud nelze rozměr
dodržet, konzultujte s námi výšku otvoru
bez oddílu nízkého napětí).
2 Rozměry kabelového kanálu nebo
základu závisí na minimálním
povoleném poloměru ohybu VN kabelů.
Rozměr A = hloubka pole
Rozměr B = šířka uličky, využitá i pro
výměnu skříně.
Menší rozměry na vyžádání
* Menší výška místnosti na vyžádání
** Zmenšení je možné jen o 100 mm.
Pozn.:
Z maximální hloubky pole (rozměr A)
v konfiguraci rozváděče vychází minimální
rozměry místnosti.
Odvod plynu vně budovy na vyžádání.
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Uspořádání rozvodny

Návrh uspořádání

Prostorové uspořádání pro IAC AFL

Plán prostorového uspořádání
Příklad instalace rozváděče GMA se dvěma přívodními poli do 1250 A s ochranou proti vnitřním obloukům IAC AFL podle
IEC 62271-200.

Příklad instalace rozváděče GMA se dvěma přívodními poli a podélnou spojkou přípojnic od 1250 A do 2500 A s ochranou
proti vnitřním obloukům IAC AFL podle IEC 62271-200.
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Uspořádání rozvodny

Návrh uspořádání

Prostorové uspořádání pro IAC AFL

Plán prostorového uspořádání
Volně stojící instalace rozváděče GMA s odvodem plynů, příklad se dvěma přívodními poli do 1250 A s ochranou proti
vnitřním obloukům IAC AFLR podle IEC 62271-200.

Příklad: NN rozváděč

* Vzdálenost lze zredukovat jen o 100 mm.
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Uspořádání rozvodny

Návrh uspořádání

Prostorové uspořádání pro IAC AFL, > 1250 A do 2500 A

Plán prostorového uspořádání
Volně stojící instalace rozváděče GMA s odvodem plynů, příklad s jedním přívodním polem nad 1250 A do 2500 A
s ochranou proti vnitřním obloukům IAC AFLR podle IEC 62271-200.

Příklad: NN rozváděč

* Vzdálenost lze zredukovat jen o 100 mm.
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Návrh uspořádání
Uspořádání základnového rámu

Uspořádání základového rámu
Příklad se dvěma přívodními poli do 1250 A s ochranou proti vnitřním obloukům IAC AFL podle IEC 62271-200.

Strana obsluhy
Příklad se dvěma přívodními poli a podélnou spojkou přípojnic nad 1250 A do 2500 A s ochranou proti vnitřním obloukům
IAC AFL podle IEC 62271-200.

Strana obsluhy

Detail, pohled z boku, instalace základnového
rámu

Rozměry v mm
Horní úroveň podlahy = horní úroveň základnového rámu
Ocelový základový rám, 40 x 40 x 4 mm
Mezi skříně lze vložit příčné vzpěry (např. 20x40x2 mm)
Vzpěry se používají například u zdvojených podlah pro
větší vyztužení.
Vstup externích NN kabelů
Kotvící otvory skříní (předvrtané otvory)
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Konfigurace systému

Projektová podpora
V následující tabulce jsou uvedeny prvky projektové podpory, které
pomáhají k optimálnímu návrhu projektu plynem izolovaných rozváděčů
GMA.
Pro návrh výbavy rozváděčů GMA lze zvažovat 2 koncepty:
1. Využití technologie „Smart Grid“, efektivní hlavně z hlediska
ekonomického.
2. Individuální řešení.
Projektová podpora 1: obzvláště flexibilní řešení, efektivní hlavně
z ekonomického hlediska
I přes plnou automatizaci rozváděčů je tento koncept ekonomicky
efektivní a flexibilní z pohledu investic a provozní doby. Koncept vychází
z inteligentního řešení se standardními komponenty v oddílu nízkého
napětí a s motorovým pohonem jednotlivých spínacích přístrojů.
Požadavky na správu sítě jsou implementovány přes konfiguraci a
nastavení parametrů řídícího systému. Tento řídící systém ovládá
nejenom ochrany, ale zajišťují i řídicí, monitorovací a blokovací funkce.
Digitální monitorovací a řídicí jednotky mají jednoduchým způsobem
implementovány všechny spínací operace, blokády uvnitř jednotlivých
skříní i mezi nimi, různá hlášení a měření.
Digitální technika usnadňuje výměnu dat mezi rozváděči GMA a řídicími
systémy vyšší úrovně (SCADA).
Automatizovaný rozváděč lze nouzově ovládat i ručně z čelního
ovládacího panelu. Ruční ovládání je potřebné jen v případě vysoce
nepravděpodobného selhání pomocného napájení. V tomto výjimečném
případě je třeba, aby školený personál uzemnil vývodová pole – je-li to
třeba – pomocí odblokovaného nouzového ručního ovládání. Volitelně je
možná kompletní mechanická blokáda.
Pokud je možné navrhnout pro funkci chránění sítě, jejího monitorování a
správu samostatnou digitální jednotku, systém GemControl zajistí toto
řešení v souladu s dalšími systémy Schneider Electric. Díky svému
modulárnímu systému a výměnným komponentům, zajišťuje GemControl
cenově přístupné řešení pro řízení, monitorování, měření a datovou
komunikaci.
Digitální řídicí a monitorovací systém navíc přináší výhody
standardizovaných, stavebnicových a ověřených modulů pro příslušné
funkce na rozváděčích GMA.
Tento koncept je velmi flexibilní a připravený k dalšímu rozšiřování,
protože nastavení příslušných parametrů, možnost osazení
vstupními/výstupními komponentami a otevřená komunikace splňují
prakticky všechny požadavky elektrických distribučních sítí s rozváděči
GMA.
Automatizované dálkové ovládání rozváděčů zajišťuje vysoký stupeň
bezpečnosti operátorů, protože spínací a monitorovací operace potřebné
pro provoz rozváděče jsou prováděny z dispečerského centra, takže
v rozvodně není vyžadována fyzická přítomnost operátora.
Projektová podpora 2: Individuální řešení
Tato podpora vám umožňuje detailní výběr vybavení rozváděče vysoce
individuálním způsobem. Všechny nezbytné specifické komponenty a
přístroje jsou definovány individuálně.
Specifikujte, prosím, vaše požadavky na výbavu, abychom mohli
nabídnout příslušný koncept rozváděče GMA.
Doporučujeme využít obou projektových podpor pro vytvoření
obecného jednopólového schématu s následujícími údaji:
Konfigurace skříní, počet rozváděčových skříní, základní vybavení skříní,
funkce a parametry transformátorů a požadavky na ochranná relé.

NRJED3113328CZ

F-3

Konfigurace systému

Vybavení

Projektová podpora 1

Projektová podpora 1:
Řešení „Smart Grid“, efektivní z ekonomického hlediska
Popis
Plynem izolovaný rozváděč pro vnitřní instalaci.
Rozváděčové skříně s vakuovým vypínačem a další doplňkové skříně.
 Prefabrikované rozváděče, typově zkoušené podle IEC 62271-1.
 Ochrana proti vnitřním obloukům podle IEC 62271-200.
 Uzavřená nádoba s plynem splňující odpovídající normu IEC na těsnost po celou dobu životnosti.
 Po dobu životnosti rozváděče není vyžadována žádná manipulace s plynem.
 Nádoba s plynem je z chrom-niklové oceli.
 Živé části vn v plynem plněných oddílech mají ochranu krytí IP65.
 Měřicí transformátory proudu a napětí jsou vně plynem plněného oddílu.
 Okolní podmínky podle IEC 62271-1 (1).
 Teplota okolí min. -5 °C, max. +40 °C, průměrná hodnota za 24 hod: +35 °C.
 Relativní vlhkost < 95%, nadmořská výška instalace < 1000 m.
Základní parametry
Jmenovité napětí
Jmenovité impulsní výdržné napětí
Jmenovité výdržné napětí při průmyslovém kmitočtu

 12 kV
 75 kV
 28 kV

Jmenovitý kmitočet
Krátkodobý proud
Jmenovitá doba krátkodobého proudu
Jmenovitý maximální výdržný proud
Jmenovitý proud, přípojnice
Krytí přípojnic (kovové)
Pomocné napětí
Instalace
Způsob odvodu plynu
Ochrana proti vnitřním obloukům podle IEC 62271-200
Výška místnosti
Monitorování tlaku plynu v jednotlivých oddílech
Oddíl nízkého napětí s dvoustranným klíčem
Systém detekce napětí, 3-fázový, IEC 61243-5
















Vybavení skříní

 17,5 kV  25 kV
 95 kV
 125 kV
 38 kV
 50 kV
 42 kV
50 Hz
 60 Hz
16 kA
 20 kA
 31,5 kA
1s
 3s
40 kA
 50 kA
 80 kA
≤ 1250 A
 1600 A
 2000 A
 2500 A
Ano
 Ne
24 Vss
 60 Vss
 110 Vss
 220 Vss
 230 Vst
volně stojící  u z d i
do místnosti  vně budovy
nevyžadována
 IAC AFL
 IAC AFLR
≥ 2400 mm  ≥ 2800 mm
integrováno v digitálním monitoringu
 manometr
700 mm
 850 mm (celková výška 2350 mm)
Zásuvný
 IVIS, integrovaný systém bez opakovaných testů

Typ skříně

Pevný přívod
Podélná spojka přípojnic
s vypínačem
CB16,CB20, BC-CB6/R až
BC-CB6/RDE až DI(D)(E)
CB25
BC-CB25/R
BC-CB25/RDE
450 - 800
800
800/1000
800/1000

Přívodní pole s vypínačem (CB)
CB6, CB8

Šířka skříně (mm)

450

CB6, CB8,
CB12
600

Integrovaný vakuový vypínač


Motorový pohon pro pružinový střadač (-M11)


Nouzový režim: ruční nastřádání pružinového střadače 

Pomocné spínače, 18 pólů (-S011)


Mechanické počítadlo operací


Mechanické tlačítko ZAP a VYP


Spoušť ZAP (-F21)


1. spoušť VYP (-F11)


2. spoušť VYP (-F12)


Podpěťová spoušť (-F13)


Integrovaný 3-polohový spínač


Odpojovač s ručním pohonem


Odpojovač, motorový pohon (-M11)


Odpojovač, pomocný spínač, 14-pólový (-S011)


Uzemňovač s ručním pohonem


Uzemňovač, motorový pohon (-M11)


Uzemňovač, pomocný spínač, 14-pólový (-S011)


 standardní výbava;  volitelná výbava; 1) další vybavení na vyžádání
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Projektová podpora 1

Vybavení skříní

Typ skříně
Přívodní pole s vypínačem (CB)

Šířka skříně (mm)

Podélná spojka přípojnic
s vypínačem a pevnou spojkou

Pevný
přívod

CB6, CB8

CB6, CB8,
CB12

CB16, CB20,
CB25

BC-CB6/R až
BC-CB25/R

BC-CB6/RDE až
BC-CB25/RDE

DI(D)(E)

450

600

800

800/1000

800/1000

450 - 800
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–
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Ovládací panel
1)

Stupeň krytí IP2X
Indikátory mechanické operace a pozice
Mechanická vazba “Uzemňovač – vypínač“
Zámek mechanické operace “operace povolena”
Mechanická operace v nouzovém stavu nebo
Mechanická operace s trvalou mechanickou
blokádou
Kryt kabelového oddílu zabezpečený 2 šrouby (LSC 2B)
Mechanická blokáda mezi krytem kabelového
oddílu a pozicí uzemňovače (LSC 2A)
Pomocný kontakt pro kryt kabelového oddílu (-S046)
Kabelové svorky

2)

Visací zámek před ovládacími prvky
Kabelový oddíl vývodového pole
1)

Stupeň krytí IP4X
Kovově kryté sekundární kabely
Měděná uzemňovací přípojnice
1 průchodka, typ C2 (1250 A)
2 průchodka, typ C2 (1250 A)
držák 1. kabelu
držák 2. kabelu
držák 3. kabelu
Rozšíření pro bleskojistku
Přístrojový transformátor proudu s 1 až 3 jádry
Přístrojový transformátor napětí, vývodové pole nebo
Přístrojový transformátor napětí na přípojnicích
Přístrojový transformátor napětí s odpojovačem
Přístrojový transformátor napětí s pojistkami na primáru
Rozšíření s tlumicím odporem
Oddíl nízkého napětí
1)

Stupeň krytí IP4X
Digitální monitorování a ovládání
Elektrický systém blokád uvnitř skříní a v
rozváděči
Ochranná relé nezávislá na systému monitorování a
ovládání
Ochranná relé kombinovaná se systémem
monitorování a ovládání
Přenos dat na dispečink (SCADA)
Hlášení a měření integrované v systému monitorování a
ovládání
Schneider Electric nn jističe
Ovládací obvody přes zásuvné svorkovnice s konektory
Svorkovnice, typ PT - Phoenix
Osvětlení oddílu nízkého napětí přes dveřní spínač
Vytápění oddílu nízkého napětí včetně termostatu

 standardní výbava;  volitelná výbava; 1) další vybavení na vyžádání; 2) návrh závisí na způsobu provozování
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Projektová podpora 2

Projektová podpora 2: Individuální řešení
Popis
Plynem izolovaný rozváděč pro vnitřní instalaci.
Rozváděčové skříně s vakuovým vypínačem a další doplňkové skříně.
 Prefabrikované rozváděče, typově zkoušené podle IEC 62271-1.
 Ochrana proti vnitřním obloukům podle IEC 62271-200.
 Uzavřená nádoba s plynem splňující odpovídající normu IEC na těsnost po celou dobu životnosti.
 Po dobu životnosti rozváděče není vyžadována žádná manipulace s plynem.
 Nádoba s plynem je z chrom-niklové oceli.
 Živé části vn v plynem plněných oddílech mají ochranu krytí IP65.
 Měřicí transformátory proudu a napětí jsou vně plynem plněného oddílu.
 Okolní podmínky podle IEC 62271-1 (1).
 Teplota okolí min. -5 °C, max. +40 °C, průměrná hodnota za 24 hod: +35 °C.
 Relativní vlhkost < 95%, nadmořská výška instalace < 1000 m.
Základní parametry
Jmenovité napětí
Jmenovité impulsní výdržné napětí
Jmenovité výdržné napětí při průmyslovém kmitočtu

 12 kV
 75 kV
 28 kV

Jmenovitý kmitočet
Krátkodobý proud
Jmenovitá doba krátkodobého proudu
Jmenovitý maximální výdržný proud
Jmenovitý proud, přípojnice
Doplňující krytí přípojnic (kovové)
Pomocné napětí
Instalace
Způsob odvodu plynu
Ochrana proti vnitřním obloukům podle IEC 62271-200
Výška místnosti
Monitorování tlaku plynu v jednotlivých oddílech
Oddíl nízkého napětí s dvoustranným klíčem
Systém detekce napětí, 3-fázový, IEC 61243-5
















Vybavení skříní

 17,5 kV  25 kV
 95 kV
 125 kV
 38 kV
 50 kV
 42 kV
50 Hz
 60 Hz
16 kA
 20 kA
 31,5 kA
1s
 3s
40 kA
 50 kA
 80 kA
≤ 1250 A
 1600 A
 2000 A
 2500 A
Ano
 Ne
24 Vss
 60 Vss
 110 Vss
 220 Vss
 230 Vst
volně stojící  u z d i
do místnosti  vně budovy
nevyžadována
 IAC AFL
 IAC AFLR
≥ 2400 mm  ≥ 2800 mm
integrováno v digitálním monitoringu
 manometr
700 mm
 850 mm (celková výška 2350 mm)
Zásuvný
 IVIS, integrovaný systém bez opakovaných testů

Typ skříně

CB6, CB8

Šířka skříně (mm)

Pevný přívod
Podélná spojka přípojnic
s vypínačem
CB16,CB20, BC-CB6/R až
BC-CB6/RDE až DI(D)(E)
CB25
BC-CB25/R
BC-CB25/RDE
450 - 800
800
800/1000
800/1000

Přívodní pole s vypínačem (CB)

450

CB6, CB8,
CB12
600

Integrovaný vakuový vypínač





Motorový pohon pro pružinový střadač (-M11)





Nouzový režim: ruční nastřádání pružinového střadače 




Pomocné spínače, 18 pólů (-S011)





Mechanické počítadlo operací





Mechanické tlačítko ZAP a VYP





Blokovací cívka na tlačítko ZAP (-Y2)





Blokovací cívka na tlačítko VYP (-Y3)





Spoušť ZAP (-F21)





1. spoušť VYP (-F11)





2. spoušť VYP (-F12)





Podpěťová spoušť (-F13)





Vypínací spoušť napájená z MTP (-F14)





Integrovaný 3-polohový spínač





Odpojovač s ručním pohonem





Odpojovač, motorový pohon (-M11)





Odpojovač, pomocný spínač, 14-pólový (-S011)





Blokovací cívka na odpojovači (-Y1)





Uzemňovač s ručním pohonem
–




Uzemňovač, motorový pohon (-M11)
–




Uzemňovač, pomocný spínač, 14-pólový (-S011)
–




Blokovací cívka na uzemňovači (-Y1)
–




1. pomocný kontakt, vazba odpoj./uzemň. (-S151) 2)
–
–
–
–
–
2. pomocný kontakt, vazba odpoj./uzemň. (-S151) 2)
–
–
–
–
–
 standardní výbava;  volitelná výbava; 1) další vybavení na vyžádání; 2) návrh závisí na způsobu provozování
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Vybavení skříní

Typ skříně
Přívodní pole s vypínačem (CB)

Podélná spojka přípojnic
s vypínačem

Pevný
přívod

CB6, CB8

CB6, CB8,
CB12

CB16, CB20,
CB25

BC-CB6/R až
BC-CB25/R

BC-CB6/RDE až
BC-CB25/RDE

DI(D)(E)

450

600

800

800/1000

800/1000

450 - 800
























–


–



–


–



–


–

–




–




–




–




–




–








–





–
–
–
–
–





–














–







–







–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–




–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–











–





Stupeň krytí IP4X
Monitorování a ovládání přes GemControl plus MiCOM
nebo ochrany Sepam



















Multifunkční ochranná relé s integrovaným
monitorováním a ovládáním, MiCOM Px39 nebo













Speciální digitální ochrany s/nebo bez digitálního
monitorování a ovládání













Konvenční monitorování a ovládání
Přenos dat na dispečink (SCADA)
Přídavné signální kontrolky
Přídavná měřicí zařízení































Schneider Electric nn jističe
Ovládací obvody přes zásuvné svorkovnice s konektory
Svorkovnice, typ PT, Phoenix
Osvětlení oddílu nízkého napětí přes dveřní spínač
Vytápění oddílu nízkého napětí včetně termostatu
Další vybavení











































Šířka skříně (mm)
Ovládací panel
1)

Stupeň krytí IP2
Indikátory mechanické operace a pozice
Mechanická vazba “Uzemňovač – vypínač“
Zámek mechanické operace “operace povolena”
Kryt kabelového oddílu zabezpečený 2 šrouby (LSC 2B)
Mechanická blokáda mezi krytem kabelového
oddílu a pozicí uzemňovače (LSC 2A)
Pomocný kontakt pro kryt kabelového oddílu (-S046)
Pomocný kontakt pro otvor ovládací kliky (-S044)
Kabelové svorky
Visací zámek před ovládacími prvky
Kabelový oddíl vývodového pole

2)

1)

Stupeň krytí IP4X
Kovově kryté sekundární kabely
Měděná uzemňovací přípojnice
1 x průchodka, typ C2 (1250 A)
2 x průchodka, typ C2 (1250 A)
Držák 1. kabelu
Držák 2. kabelu
Držák 3. kabelu
Rozšíření pro bleskojistku
Přístrojový transformátor proudu s 1 až 3 jádry
Přístrojový transformátor napětí, vývodové pole nebo
Přístrojový transformátor napětí na přípojnicích
Přístrojový transformátor napětí s odpojovačem
Přístrojový transformátor napětí s pojistkami na primáru
Rozšíření s tlumicím odporem
Oddíl nízkého napětí
1)

 standardní výbava;  volitelná výbava; 1) další vybavení na vyžádání; 2) návrh závisí na způsobu provozování
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Konfigurace systému

Systém připojení kabelů

Průchodky a návod k jejich výběru

Systém připojení kabelů: kuželové průchodky

Všechny kabelové koncovky u rozváděčových skříní GMA
s vypínačem mají zásuvné kuželové průchodky.
Rozměry odpovídají normě EN 50181:2010 pro zásuvné průchodky
nad 1 kV do 52 kV a od 250 A do 2,5 kA pro jiná zařízení než
transformátory plněné kapalinou:
 Průchodky s vnějším kuželem.
 Svorky typu C2.
 Jmenovitý proud Ir = 1250 A.
 Šroubový kontakt s vnitřním závitem M16.
 Jmenovitý průměr konce vodiče d5 = 32 mm.
 Materiál konce vodiče: měď (Cu).
 Kabelové oko: měď, kov.

Připojení a upevnění kabelů; příklad:
skříň o šířce 600 mm, bez kabelů

Vn připojení pro pole vypadá následovně:
 Skříň o šířce 450 mm, max. 800 A: 1 průchodka typu C2 na fázi
 Skříň o šířce 600 mm, max. 1250 A: 1 průchodka typu C2 na fázi
 Skříň o šířce 800 mm, > 1250 A do 2500 A: 2 průchodky typu C2
na fázi
Výběr šroubových kabelových konektorů
Šroubové kabelové konektory musí odpovídat výše uvedeným
kuželovým průchodkám.
Pro připojení k rozváděčovým skříním GMA doporučujeme výrobce
a typy šroubových konektorů, bleskojistky a další příslušenství podle
dále uvedeného seznamu.
V každém případě je nutné dodržet instrukce pro montáž rozváděčů
GMA i instrukce výrobce týkající se výběru a montáže šroubových
konektorů, bleskojistek i dalšího příslušenství.
V případě proudů nad 630 A je třeba dodržet maximální proudovou
kapacitu a ověřit ji i dle pokynů dodavatele příslušných kabelových
konektorů.
Rozváděčové skříně se dvěma kuželovými průchodkami na jednu
fázi musí mít stejný počet typově identických kabelů se stejnými
průřezy. Odchylky konzultuje se zástupci Schneider Electric.

Rozměry kuželového konektoru podle EN50181
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Konfigurace systému

Systém připojení kabelů

Upevnění kabelů a příslušenství

Upevnění kabelů

Každý VN kabel musí být připevněn ke kabelovým podpěrám
v kabelovém oddílu rozváděče GMA. Kabelové podpěry jsou součástí
dodávky rozváděčových skříní GMA. Při objednávání rozváděče je
třeba specifikovat počet kabelů na jednu fázi v každé skříni.
Pro připevnění VN kabelů k podpěrám v rozváděči GMA jsou velmi
vhodné svorky ze skelného vlákna vyztuženého polyamidem.
Mezi hlavní přednosti těchto svorek patří upevnění odolné proti zkratu
a navíc:
 Jednoduchá a rychlá montáž bez nutnosti speciálních nástrojů.
 Kompaktní vzhled, vhodný zejména pro vícekabelové připojení.
 Extrémně vysoká teplotní odolnost.
 Antikorozní.
 Recyklovatelné.
Kabelové svorky pro VN kabely dodáváme na vyžádání.
Připojení a upevnění kabelů; příklad:
skříň o šířce 600 mm, bez kabelů

Příslušenství pro připojení kabelů

Výrobci připojovacích šroubových konektorů a bleskojistek dodávají
další příslušenství, např. adaptéry pro
 připojení testerů pro testování VN kabelů,
 připojení uzemňovací soupravy (údržba uzemňovače),
 testování primárních proudů na hlavních relé,
 bezpečné koncovky nevyužitých kuželových průchodek.

Kabelová svorka (příchytka), příklad: id-technik

NRJED3113328CZ
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Konfigurace systému

Nabídkový list

Skříně o šířce 450 mm a 600 mm, 1x kuželová průchodka

Kombinace kabelových šroubových konektorů a bleskojistek
Kuželové průchodky vyhovující EN50181, svorky typu C2, 1250 A
Šroubový kontakt s vnitřním závitem M16x2
Šířka skříně 450 mm a 600 mm

Č.

Počet kabelů na jednu
fázi 2)

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

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

< 1250, 1 kuželová průchodka na fázi
Jmenovité
Dodavatel
napětí
kV
<=12
<=12
<=24
<=24
<=12
<=12
<=24
<=24
<=24
<=12
<=24
<=12
<=24
<=24
<=12
<=12
<=24
<=24
<=24
<=24
<=12
<=24
<=24
<= 12
<= 12
<= 24
<= 24
<= 12
<= 12
<= 24
<= 24
<= 12
<= 12
<= 24
<= 24
<=12
<=12
<=24
<=24
<=24
<=12
<=12
<=24
<=24
<=12
<=12
<=24
<=24

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

Průřez vodiče

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

Izolace

EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
Silikon
Silikon
Silikon
Silikon
Silikon
Silikon
Silikon
Silikon
Silikon
Silikon
Silikon
Silikon

Silikon
Silikon
Silikon
Silikon
Silikon
Silikon
Silikon
Silikon
Silikon
Silikon
Silikon
Silikon
Silikon

Počet T-konektorů
na jednu fázi

-

Počet kompaktních T-konektorů
na jednu fázi

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

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

1) Detailní elektrické parametry bleskojistek vyžadované pro návrh projektu závisí na uzemnění sítě a její konfiguraci.
2) Na vyžádání dostupné i pro 3-žilové plastové kabely (připojení šroubovými konektory s příslušenstvím podle typu 3-žilového kabelu).
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Č.

Počet paralelních
konektorů na jednu fázi

Počet spojek na jednu
fázi

Počet bleskojistek 1) na jednu fázi

Délka A
max. 490 mm
Bez bleskojistky

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

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

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

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

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

NRJED3113328CZ

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

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

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

Verze 1
183
185
183
185
290
290
290
394
290
395
395
190
190
190
290
370
290
370
370
300
390
390
410
180
190
180
190
285
315
285
315
390
440
390
440
189
265
189
189
265
363
290
363
290
464
391
469
391

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

Verze 2
290
290
290
290
395
400
395
400
292
302
292
302
397
427
397
427
-
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Konfigurace systému

Nabídkový list

Skříně o šířce 450 mm a 600 mm, 1x kuželová spojka

Kombinace kabelových šroubových konektorů a bleskojistek
2 kuželové průchodky vyhovující EN50181, svorky typu C2, 1250 A
Šroubový kontakt s vnitřním závitem M16x2
Šířka skříně 800 mm

Č.

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

Počet kabelů na
jednu fázi 2)

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

Jmenovité
napětí
kV
<=12
<=12
<=24
<=24
<=12
<=12
<=12
<=24
<=24
<=24
<=12
<=24
<=12
<=24
<=12
<=24
<=24
<=12
<=12
<=24
<=24
<=24
<=24
<=12
<=24
<=24
<= 12
<= 12
<= 24
<= 24
<= 12
<= 12
<= 24
<= 24
<= 12
<= 12
<= 24
<= 24
<=12
<=12
<=24
<=24
<=24
<=12
<=12
<=24
<=24
<=12
<=12
<=24
<=24

> 1250 až ≥ 2500 A, 2 kuželové spojka na vodič
Dodavatel
Průřez vodiče
Izolace

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

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

Počet T-konektorů
na jednu fázi

EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
Silikon
Silikon
Silikon
Silikon
Silikon
Silikon
Silikon
Silikon
Silikon
Silikon
Silikon
Silikon

Silikon
Silikon
Silikon
Silikon
Silikon
Silikon
Silikon
Silikon
Silikon
Silikon
Silikon
Silikon
Silikon

-

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

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

1) Detailní elektrické parametry bleskojistek vyžadované pro návrh projektu závisí na uzemnění sítě a její konfiguraci.
2) Na vyžádání dostupné i pro 3-žilové plastové kabely (připojení šroubovými konektory s příslušenstvím podle typu 3-žilového kabelu).
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Č.

Počet paralelních
konektorů na jednu fázi

Počet spojek na jednu
fázi

Počet bleskojistek 1) na jednu fázi

Délka A
max. 510 mm
Bez bleskojistky

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

CSA 12
CSA 24
CSA 24
CSA 12
CSA 12
CSA 24
CSA 24
CSA 24
CSA 24
CSA 12
CSA 24
CSA 24
RSTI-CC-58SAXX05

Verze 2
300SA
800SA
300SA
800SA
300SA
300SA
800SA
300SA
300SA
800SA
300PB
300PB
800SA
800SA
RSTI-CC-68SAXX10

183
185
183
185
290
394
290
290
394
290
395
395
395
395
190
190
190
290
370
290
370
370
300
390
390
410
180

290
290
290
390
470
390
470
470
400
490
490
285

Verze 2
290
290
290
290
395
501
400
395
501
400
500
500
292

RSTI-CC-58SAXX05
RSTI-CC-58SAXX05
RSTI-CC-58SAXX05
RSTI-CC-58SAXX05
RSTI-CC-58SAXX05
RSTI-CC-58SAXX05
RSTI-CC-58SAXX05
RSTI-CC-58SAXX05
RSTI-CC-58SAXX05
RSTI-CC-58SAXX05
RSTI-CC-58SAXX05
2x MUT 23
2x MUT 23
2x MUT 23
2x MUT 23
2x MUT 23
2x MUT 23
2x MUT 23
2x MUT 23
2x MUT 23
2x MUT 23
2x MUT 23

RSTI-CC-68SAXX10
RSTI-CC-68SAXX10
RSTI-CC-68SAXX10
RSTI-CC-68SAXX10
RSTI-CC-68SAXX10
RSTI-CC-68SAXX10
RSTI-CC-68SAXX10
RSTI-CC-68SAXX10
RSTI-CC-68SAXX10
RSTI-CC-68SAXX10
RSTI-CC-68SAXX10
1x MUT 33 + 1x KU 33
1x MUT 33 + 1x KU 33
-

190
180
190
285
315
285
315
390
440
390
440
189
265
189
189
265
363
290
363
290
464
391
464
391

295
285
295
390
420
390
420
495
495
302
302
302
476
403
476
403
504
504

302
292
302
397
427
397
427
502
502
503
503
-

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

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

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

2x SEHDK 13.1
2x SEHDK 23.1
2x SEHDK 13.1
4x SEHDK 13.1
2x SEHDK 23.1
4x SEHDK 23.1
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1x KU 23.2/23
1x KU 23.2/23
1x KU 23.2/23
1x KU 23.2/23
-
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Příslušenství

Úschova příslušenství
Pevný a mobilní držák příslušenství

Úschova příslušenství

Pro skladování důležitého příslušenství je určen speciální držák, který je
k dispozici v mobilním provedení.
Obou verzí lze využít pro uložení ovládacích klik a dalšího příslušenství.
Základní příslušenství pro rozváděčové skříně s vypínačem:
 Klika pro ovládání 3-polohového odpojovače.
 Klika pro nouzové natažení pružinového střadače.
 Oboustranný klíč pro přístup do oddílu nízkého napětí.

Pevný držák příslušenství

Pevný držák příslušenství je vhodný k upevnění na zeď a lze na něj umístit
následujíc příslušenství:
 Klika pro ovládání 3-polohového odpojovače.
 Klika pro nouzové natažení pružinového střadače.
 Oboustranný klíč.
 Sada zásuvných indikátorů napětí (po 3).

Mobilní držák příslušenství

Mobilní držák příslušenství lze pověsit na zeď rozvodny na 2 šrouby a
kdykoliv jej i sundat. Má rukojeť pro bezpečné přenášení.
Lze na něj umístit následujíc příslušenství:
 Klika pro ovládání 3-polohového odpojovače.
 Klika pro nouzové natažení pružinového střadače.
 Oboustranný klíč.
 Sada zásuvných indikátorů napětí (po 3).
 Dokumentaci k rozváděči.

Mobilní držák příslušenství zavěšený na profilové liště krytu kabelového
oddílu.
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Praha – Thámova 13 – 186 00 Praha 8
tel: 281 088 111 – Fax: 224 810 849
Brno – Mlýnská 70 – 602 00 Brno
Tel: 543 425 555 – Fax: 543 425 554´
www.schneider-electric.cz
Technická podpora
Tel.: 382 766 333
e-mail: podpora@schneider-electric.com

Protože se normy, specifikace a návrhy neustále vyvíjejí, vždy
žádejte potvrzení informací uvedených v této publikaci
odpovídajícím technickým oddělením naší společnosti

