Retrofity Ecofit™
Jednoduchá a rýchla modernizácia
vašich rozvodní

Make the most of your energy

Čo je Retrofit?
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Retroﬁtom rozumieme výmenu pôvodného zariadenia, ktoré
je zvyčajne na konci životnosti, za nové, s podmienkovou
prispôsobenia tohto riešenia technickým a montážnym
podmienkam pôvodnej inštalácie. Dôvodov pre výmenu
môže byť viac – napr. prevádzková nespoľahlivosť, potreba
moderného zariadenia s novými možnosťami z hľadiska
náväzností na technologické požiadavky, diaľkový prenos
meraných elektrických veličín, atď.
V prípade rozvádzačov nízkeho napätia ide predovšetkým
o oblasť ističov a odpínačov vysokých menovitých prúdov
(obvykle 400 až 4000 A), striedavých aj jednosmerných
obvodov. Retroﬁt prináša časovú úsporu (kompletná
výmena jednotlivých typov prístrojov sa pohybuje od 1 do
3 hodín), čo významne ovplyvňuje časy odstávok napr. pri
haváriách. Druhým dôvodom je významná ﬁnančná úspora
– výmena sa týka iba kritického prístroja pri zachovaní
pôvodnej štruktúry rozvádzača, ktorá sa môže nachádzať
v dobrom stave.

Výhody riešenia
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Zachovanie pôvodnej skrine
rozvádzača a prípojníc.
Úspora nákladov za nový rozvádzač
alebo úpravu zberníc.
Minimalizácia doby odstávky
a výrobných strát.
Najširšie portfólio retrofitovaných
vzduchových ističov na slovenskom trhu.
Dodávka a následné zaistenie
servisných služieb od jedného
dodávateľa.
Technická vyspelosť nových prístrojov.
Možnosť diaľkového prenosu dát
vrátane merania elektrickej energie.
Možnosť predĺženej záruky.
S ohľadom na technické a ekonomické
požiadavky zaisťujeme retrofit
pomocou kompaktných ističov
Compact NS, NSX alebo tradičných
vzduchových ističov Masterpact NT,
NW, ktoré vo vypnutej polohe plne
spĺňajú podmienky pre odpojenie
v súlade s normou EN 60947-2
a 60947-3. K štandardnému vybaveniu
výsuvného prevedenia patria kryty
zhášacích komôr a bezpečnostné
zásteny zásuvných silových kontaktov.
Príslušenstvo ističov a odpínačov
Compact NS, NSX a Masterpact je
univerzálne, t.j. stavebnicový koncept,
ktorý spoločnosť Schneider Electric
rozvíja už od začiatku 80-tych rokov.
Nové inštalované prístroje je možné
z hľadiska elektrického príslušenstva
prispôsobiť požiadavkám zákazníka.

Prehľad prístrojov s ponukou
retrofitov
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Ističe a odpínače Masterpact M (prístroje Schneider
Electric značky Merlin Gerin)
Ističe IZM32 odvodené z radu Masterpact M.
Ističe a odpínače Compact CM (prístroje Schneider
Electric značky Merlin Gerin)
Ističe a odpínače Compact C801 až 1250 (prístroje
Schneider Electric značky Merlin Gerin)
Ističe a odpínače Selpact (prístroje Schneider Electric
značky Merlin Gerin)
Ističe a odpínače DA (prístroje Schneider Electric
značky Merlin Gerin)
Ostatné obyklé typy výkonových ističov a odpínačov
inštalovaných do rozvádzačov nn v SR v rokoch 1960
až 1995.
Iné typy výkonových ističov na zákazku.

Kompaktný istič
Compact NSX 100/630 A

Kompaktný istič
Compact NS 630/1600 A

Vzduchový istič
Masterpact NW 800/6300 A

Šasi Masterpact M

Masterpact NW

Masterpact M

Retrofit ističov a odpínačov - Tvorba referencie
Prevedenie:
VP – výsuvné prevedenie
PP – pevné prevedenie
VPPP – z výsuvného na pevné prevedenie
PPVP – z pevného na výsuvné prevedenie

Nominálna hodnota prúdu pôvodného
a nového ističa/odpínača:
10 - 1000 A (In)
16 - 1600 A (In)
25 - 2500 A (In) ...

Označenie pôvodného
ističa/odpínača
** - názov ističa (napr.
Masterpact M, Compact CM)

**16 - NS16H**PPVP

Označenie nového
ističa/odpínača:
NS - Compact NS
NSX – Compaact NSX
NW - Masterpact NW

Fotograﬁa pôvodného
riešenia a obhliadka

Odpínač/istič:
NA – odpínač
H** – istič
** - vypínacia schopnosť
(napr. 42 = 42kA)

Retroﬁt pôvodného
riešenia

Výkresová dokumentácia
retroﬁtu

Uvedené zobrazenie ilustruje možnosť použitia výrobkov Schneider Electric a ich technické možnosti pre alternatívne použitie.
Obrázok vľavo nezobrazuje výrobok spoločnosti Schneider Electric a zobrazenie nie je porovnaním kvality výrobkov.

Servisné služby s pridanou hodnotou
Sme partner, na ktorého sa môžete spoľahnúť
Ponuka štandardných
servisných služieb

Ponuka špecializovaných
servisných služieb

Preventívne prehliadky a údržba
Nastavenia NN a VN zariadení
Uvedenie zariadenia do prevádzky
Diagnostika NN zariadení do 1 kV
(ProDiag)
Diagnostika VN vypínačov do 35 kV
(ProCorona, ProDiag, ProFuse)
Retrofity VN vypínačov a ochrán

Monitoring a manažment energií
Energetický audit
Audit osvetlenia
Inštalačný audit MP4
Energeticky efektívne riešenia v:
- riadení osvetlenia
- kompenzácii a filtrácii sieti NN/VN
- riadení pohonov
- monitoringu a manažmente energií
- building manažment systém

Výrobky podporované
servisom
Nízke napätie ≤ 1 kV
Kompaktné ističe Compact NSX, NS
Vzduchové ističe Masterpact NT, NW
Elektrické pohony Altivar, Altistart, Lexium
Striedače Xantrex
Programovateľné logické automaty
Nabíjacie stanice pre elektromobility
Vysoké napätie do 35 kV
VN rozvádzače SM6, RM6, PIX, FBX, HVL, PI,
WS, GMA, GHA, MCSet, CAS, Unisarc, Flusarc
a Fluokit,
VN vypínače SF1, SF2, LF, VA, VX
VN ochrany Sepam, Micom
Suché a olejové transformátory Trihal,
Minera, Vegeta, Siltrim
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