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Poznámky

Tato příručka popisuje provoz plynem izolovaných VN rozváděčů řady WI.
Tento Návod k obsluze je součástí produktu a musí být uchován tak, aby byla
kdykoli přístupný, a mohl být použita pro personál, který bude na rozváděči
pracovat.
Při prodeji rozváděče s ním musí být předán také tento dokument.

Je nutno brát zřetel
i na další dokumenty:

•
•
•
•
•
•

montážní návod
příslušná schémata / dokumentaci
Návody k obsluze přístrojů instalovaných v rozváděči (např. IVIS, atd.).
montážní návody výrobce systému kabelových konektorů připojených
k rozváděči
projekční pokyny “WI”
provozní příručka “Používání a zacházení s izolačním plynem” pro WI
(v případě potřeby může být vyžádána).

Vzhledem k tomu, že jsou naše produkty trvale dále vyvíjeny, vyhrazujeme si
právo změn s ohledem na normy, zobrazení a technické údaje.
Všechny nedefinované míry jsou uvedeny v mm.
Použité termíny
a symboly

Tato příručka obsahuje určité symboly, které varují před nebezpečím, nebo
poskytují důležité pokyny, na které se musí bezpodmínečně dbát, aby se
eliminovalo nebezpečí pro personál a poškození zařízení.
„Nebezpečí!“
Tento symbol varuje před nebezpečným elektrickým napětím.
Dotyk s napětím může mít vážné následky!

„Výstraha!“
Tento symbol se používá u pokynů, při jejichž nedodržení
mohou vzniknout vážná zranění, smrt, nebo vážná poškození
zařízení.
„Důležité!“
Tento symbol se používá pro informace, které jsou důležité pro
eliminaci poškození.
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1 Bezpečnostní předpisy
Práce popsané v této příručce smí provádět pouze pracovníci, kteří mají
zkušenosti s rozváděči WI a dodržují bezpečnostní předpisy.

Použité normy:

Prosíme, dodržujte zejména:
• IEC 62271-1 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení
• IEC 62271-303 Použití SF6 v rozvodnách vn
• Platné místní předpisy provozní a bezpečnostní
• IEC 61936-1/HD 637 S1
Dříve než začnete pracovat, přečtěte si pečlivě tento návod a práce
v něm uvedené provádějte tak jak jsou popsány. Práce provádějte pouze
pokud jste návodu porozuměli. Neprovádějte na rozváděči žádné práce,
které nejsou v této příručce popsány.
„Nebezpečí!“
Před zahájením práce na vn částech odpojte systém od
napětí, zajistěte a uzemněte dle platných bezpečnostních
předpisů EN 50110-1

„Nebezpečí!“
Před prováděním prací na pohonech vypněte napájecí napětí
a zajistěte jej proti opětovnému zapnutí

„Výstraha!“
Po odstranění krytů může být omezena bezpečnost obsluhy,
pokud se příslušná část rozváděče neodpojí od napětí.

„Výstraha!“
Nebezpečí úrazu při práci na pohonech. Uvolněte střadač
vypínače pomocí spínací sekvence VYP-ZAP-VYP.
Zapněte uzemňovač.

„Důležité!“
Provozní spolehlivost a životnost rozváděče závisí na obsluze
dle předpisu.

V případě nehody
nebo mimořádné
události:

Rozváděč WI je pro případ vnitřní poruchy vybaven odlehčovacími
klapkami pro uvolnění přetlaku. Tato technická příručka neobsahuje
údaje o bezpečnosti staveb v případě vnitřní poruchy rozváděče
(odvedení přetlaku z místnosti rozváděče). Na požádání může výrobní
závod provést za úhradu tlakový výpočet stavby.
V případě požáru nebo vnitřních závad mohou vzniknout jedovaté a
žíravé rozkladné produkty. Dodržujte zdravotní a bezpečnostní předpisy.
V případě zranění učiňte opatření první pomoci.
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2 Přehled variant

2

3

1

5

obr. 1

Jednoduchá sběrnice řady WIA do 38
kV (40,5kV; Isc ≤ 31,5 kA)

1 Pohon s obslužným panelem
2 Prostor s vypínačem, odpínačem a
uzemňovačem.
3 Prostor sběrnic
4 Prostor pro připojení vn kabelů
5 Skříňka NN
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4
obr. 2

Jednoduchá sběrnice řady WIA do 52 kV
(40,5kV; Isc ≤ 40 kA)

2 Přehled variant

4

2
1
3

6
5

obr. 3

obr. 4

WIB – dva systémy přípojnic, do 38 kV (40,5 kV, Isc
do 31,5kA

WIB – dva systémy přípojnic, do 52 kV (40,5 kV, Isc
do 40 kA

1 Pohon s obslužným panelem
2 Prostor s vypínačem, odpínačem a
uzemňovačem.
3 Prostor sběrnic 1
4 Prostor sběrnic 2
5 Prostor pro připojení vn kabelů
6 Skříňka NN
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3 Technické údaje

3.1 Normy
Rozváděč WI je:

Rozváděč WI
splňuje tyto normy:

•
•
•
•

kovově krytý
izolovaný plynem SF6
typově zkoušený
testovaný pro vnitřní poruchy
označení

norma IEC

norma EN

rozváděč

IEC 62271-200
IEC 60694

EN 62271-200
EN 60694

výkonový vypínač

IEC 62271-100

EN 62271-100

uzemňovač

IEC 62271-102

EN 62271-102

odpojovač
proudový transformátor

IEC 62271-102
IEC 60044-1

EN 62271-102
–

napěťový transformátor

IEC 60044-2

–

systémy detekce napětí
ochrana před dotykem, cizími
předměty
instalace a vodou

IEC 61243-5
IEC 60529

–
EN 60529

IEC 61936-1
-

HD 637 S1
EN 50110

provoz elektrických zařízení

Stupeň krytí dle IEC 60529
Hlavní elektrické obvody
Pohony
NN skříňka
Prostor pro připojení kabelů
1)
na přání: IP 52

IP65
IP2X
IP3X1)
IP3X1)

3.2 Prostředí
Rozváděče řady WI smějí být provozovány pouze za normálních provozních
podmínek dle ustanovení EN 60694 nebo publikace IEC 60694.
Podmínky prostředí (dle. IEC 60 694)
”minus 5 vnitřní” 1)
-5 / 40

Třída teploty
Min./max. teplota prostředí

°C

Průměrná teplota během 24 hodin (max.)

°C

35

Max. nadmořská výška instalace

m

1000 2)

Izolační plyn (dle IEC 60 376)
Typ
Jmen. tlak při 20 °C

MPa

1) na přání: “minus 25 vnitřní”
2) na požádání je možná vyšší nadmořská výška instalace
3) viz odst. 7

8

hexafluorid síry (SF6)
0.08-0.22 3)

3 Technické údaje

3.3 Označení
Typové označení
rozváděče
informuje o:

•
•
•
•

konstrukce
jmenovitý zkratový proud
jmenovité napětí
rozměry

obr. 5
1 Typ
2 Sériové číslo
3 Rok výroby
4 Jmenovité údaje

Příklad:
W I B 10 / 40,5 – 2 / 633
Řada WI
A = jeden systém přípojnic
B = dva systémy přípojnic
Jmenovitý zkratový proud dyn. Ip=100 kA
(63, 80)
Jmenovité napětí Ur = 40,5 kV
Zkušební napětí rázové Up = 200 kV
Šířka pole 600 mm
Výška pole 330 mm
(2114, 2664, 2750)

Při objednávce náhradních dílů nebo v případě dotazů uveďte tyto údaje ze štítku:
• Typ
• Sériové číslo
• Rok výroby

9

3 Technické údaje

3.4 Ovládání
Pohon vypínače je vybaven střadačem energie –pružinou. Střádání se provádí ručně
nebo motorem.
Motor

• pro střádání energie (zapínací pružina)

Zapínací cívka

• 1 cívka

Vypínací cívka

• max. 2 cívky

Sekundární cívka
(cívka napájená
z proudového trafa)

• max. 2 cívky (Lze osadit max. vypínací cívka, sek. cívky – max. 3 ks)

Podpěťová cívka

• 1 cívka

Blokovací cívka

• Blokuje zap. nebo vyp. vypínače tlačítkem „ZAP“ a „VYP“ a ovládání odpojovače
a uzemňovače klikou
• Počítá spínací operace vypínače

Počítadlo

Příkon cívek a motorů

Příkon
AC 50/60 Hz
cca. [VA]

DC
cca. [W]
Zapínací cívka

160

160

Vypínací cívka
160

bez pomocného střadače
energie
Vypínací cívka
s pomocným střadačem
energie

25

Podpěťová cívka

15

Motor

200 - 250

Blokovací magnet

12

Sekundární cívka

–

12

Rozběhový proudu motoru sdělí výrobce na požádání – v závislosti na pomocném
napájecím napětí.
Pomocný spínač
jmenovité napájecí napětí

[V]

spínací schopnost

[A]

čas. konstanta T=L/R

[ms]

jmenovitý krátkodobý proud
jmenovitý trvalý proud

10

24

48

DC
60

110

220

8

4

3

2

1

10

10

230
10

–

≤20
100 A doba trvání 30 ms

[A]

AC
120

3 Technické údaje

3.5 Použití v souladu se zamýšleným účelem
Odmítnutí
odpovědnosti

Výrobce neponese odpovědnost za vzniklé škody, pokud:
• nejsou dodrženy pokyny v tomto návodu,
• není rozváděč používán v souladu s určeným použitím (viz výše),
• je rozváděč neodborně smontován, připojen nebo provozován,
• je použito příslušenství nebo náhradní díly, které nebyly schváleny výrobcem
• je rozváděč svévolně upraven bez schválení výrobce, nebo jsou připojeny
nedovolené díly
Nebude převzato žádné ručení za díly poskytnuté zákazníkem, např. proudové
měniče.

3.6 Likvidace po skončení životnosti
Recyklační údaje mohou být poskytnuty na požádání.
Likvidace rozváděče je zpoplatněná služba, kterou provádí servisní středisko
výrobce.
Zařízení obsahuje fluorový skleníkový plyn SF6 s potenciálem globálního
oteplování uvedený v Kjótském protokolu (GWP) 22 200.
SF6 musí být předán k dalšímu zpracování a nesmí se vypouštět do atmosféry.
Manipulace s SF6 se provádí v souladu s IEC 62271 – část 303 použití a
zacházení s SF6.
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4 Systém pro detekci napětí

4.1 IVIS (Intelligent Voltage Infromation System)
IVIS je integrovaný systém na testování napětí s integrovanou zobrazovací
jednotkou ke zjišťování beznapěťového stavu dle IEC 61243-5.
Na zobrazovacích jednotkách se pomocí názorných symbolů ve tvaru blesku
zobrazuje přiložené síťové napětí v rámci definovaného rozmezí reakce.
Elektrická opakovaná testování pro systémy detekce napětí nejsou u systému
IVIS třeba.
obr. 6
IVIS

Systém IVIS je navržen na maximální provozní spolehlivost. Nepotřebuje
žádnou cizí energii, má klimaticky stálou zcela zalitou elektroniku, a je
bezúdržbový po dobu trvalého sledování rozmezí zobrazení.
Porovnání fází je možno u systému IVIS provádět přístrojem na porovnání fází
DEHNcap/PC-LRM
IVIS splňuje požadavky dle IEC 61243-5 pro integrované systémy detekce
napětí
Důležité:
Dodržujte návod na montáž a provoz systému IVIS

obr. 7
IVIS na přední straně rozváděče –
na nn skříňce
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obr. 8
IVIS na zadní straně rozváděče

4 Systém pro detekci napětí

4.2 HR-System (High Resistance System)
Síťové napětí, resp. beznapěťový stav vývodů se zjišťuje přes neintegrovaný
systém detekce napětí dle IEC 61243-5. Zásuvné konektory pro zobrazovací
přístroje se nacházejí na čelní straně i na zadní straně pole. Zobrazovací přístroje,
které dodáváme, jsou zobrazovače napětí schválených výrobců.
„Výstraha!“
Zobrazovací přístroje nesmí být
současně zasunuty vpředu i vzadu

„Důležité“
Dodržujte provozní návod používaných zobrazovačů napětí.
Kontrolujte vždy všechny 3 fáze, L1, L2 a L3

obr. 9
Zobrazovací přístroj Horstmann (HR-ST)

obr. 10
Zobrazovací přístroj Pfisterer (DSA2)

obr. 11
Zásuvky pro HR systém na čelní straně rozváděče.
Na zadní straně rozváděče jsou zásuvky v místě jako na obr. 8
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5 Provoz

5.1 Ovládací panel a varianty pro WIA (jeden systém přípojnic) a WIB (dva systémy
přípojnic)
„Důležité“
Označení a poloha přípojnic u rozváděče s dvěma
systémy přípojnic:
SS1: přípojnice1 – dolní přípojnice
SS2: přípojnice 2 – horní přípojnice
Je třeba brát na zřetel odlišnosti dané specifikací
rozváděče.

Obr.12

1 Tlačítko vypínač ZAP
2 Tlačítko vypínač VYP
3 Otvor pro kliku – střádání vypínače

7 Otvor pro kliku – ruční ovládání
odpojovače přípojnice 2
8 Dotazovací páčka, odpojovač
9 Indikátor uzemňovače

4 Indikátor nastřádání
5 Indikátor vypínače vyp / zap
6 Indikátor odpojovače – přípojnice 2

10 Otvor pro kliku uzemňovače
11 Dotazovací páčka, uzemňovač
12 Indikátor odpojovače – přípojnice 1
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13 Otvor pro kliku – ruční ovládání
odpojovače přípojnice 1
14 Dotazovací páčka, odpojovač
15 Mech. zámek ruční/dálkové
ovládání
16 Štítek
17 Manostat – monitorování SF6
18 Počítadlo spínacích cyklů
19 Informační štítek

5 Provoz

Ovládací panely WIA a WIB

Vývod WIA

WIA, WIB pole měření
Napěťový transformátor v plyn. prostoru

Podélná spojka
Pole s vypínačem ( pro WIA a WIB )
spodní přípojnice SS1

Podélná spojka
Pole s odpojovačem a uzemňovačem
( pro WIA a WIB )
(spodní přípojnice SS1)

Podélná spojka WIA – s odpojovačem a
uzemňovači

Podélná spojka WIB – s odpojovačem a
uzemňovači
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5 Provoz

Ovládací panely WIB

Vývod WIB

Příčná spojka v jednom poli
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Podélná spojka
Pole s vypínačem
horní přípojnice SS2

Příčná spojka
Pole s vypínačem

Podélná spojka
Pole s odpojovačem a uzemňovačem
horní přípojnice SS2

Příčná spojka
Pole s odpojovačem a uzemňovačem

5 Provoz

5.2 Blokování
Výstraha!
Úplné ochrany před chybnou manipulací může být dosaženo jen
při použití úplného blokovacího systému

Výstraha!
Berte zřetel na schéma rozváděče

Interní
mechanická
blokování v poli

Blokovací
zámeček
(option)

• Je možno pootáčet pouze jednou dotazovací páčkou („odpojovač“ nebo „uzemňovač“).
• Kliky pro odpojovač a uzemňovač je možno vytáhnout jen v příslušné koncové poloze.
• Uzemňovač může být sepnut do stavu ZAP pouze při nataženém střadači energie
výkonového vypínače. Zapojení vypínače s unášením při zemnění viz. Odst. 5.3).
Při nenataženém střadači energie je změně směru z VYP do ZAP během ovládání VYP
zabráněno
• Při nevytažené klice pro ovládání odpojovače nebo uzemňovače resp. pootočené
manipulační klice není možno sepnout vypínač.
(Není možno stlačit tlačítko ZAP nebo je přerušen impuls ZAP – totéž platí pro spojky).
Důležité:
Neúplné blokování vyžaduje použití mech. zámku a je označeno štítkem
na předním panelu – obr.14
Otáčení klíče

Klíč

po směru hodinových
lze vytáhnou
ručiček
proti směru
nelze vytáhnout
hodinových ručiček
*
) Tlačítko „VYP“ lze stisknout

Ruční ovládání na obslužném
panelu
*
nelze )
lze

Mech. zámek
Visací zámky
(option)
obr. 13

obr. 13
1 Visací zámek pro tlačítka
2 Visací zámek pro dotazovací páčky

obr. 14
1 Mech. zámek
2 Informační štítek
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5 Provoz

Elektromagnetické
blokovací cívky

Elektromagnetické blokovací cívky blokují dotazovací páčky a tlačítko
ZAP
Důležité:
Bez pomocného napětí jsou blokovací cívky v poloze „blokováno“

Blokování ve vývodovém poli WIA
Na předním ovládacím panelu (všechny blokády mechanické). V případě dálkového ovládání blokovat
analogicky.

Vypínač
Tlačítko VYP
Střadač
Odpojovač
Dotazovací
páčka
Uzemňovač
Dotazovací
páčka
Klika

ZAP
uvolněno
ZAP / VYP
blokována

VYP
ZAP
uvolněna

ZAP
blokováno
VYP
blokována

VYP
nenatažen
VYP
uvolněna

VYP
blokována

VYP
blokována

ZAP
uvolněna

VYP
uvolněna

-

blokována

-

blokována

Blokování ve vývodovém poli WIB
Na předním ovládacím panelu (dotazovací páčky blokovány elektromagneticky). V případě dálkového
ovládání blokovat analogicky.

Příčná spojka
Vypínač
Tlačítko VYP
Střadač
Odpojovač 1
Dotazovací
páčka 1
Odpojovač 2
Dotazovací
páčka 2
Uzemňovač
Dotazovací
páčka
Klika
18

Příčná spojka VYP
ZAP
VYP
uvolněno
ZAP / VYP
ZAP
blokována
uvolněna

-

ZAP
blokováno
VYP
blokována

VYP
nenatažen
VYP
uvolněna

Příčná spojka ZAP
ZAP
VYP
uvolněno
ZAP
ZAP
blokována
uvolněna

VYP / ZAP
blokována

VYP
blokována

VYP
blokována

VYP
uvolněna

VYP
uvolněna

VYP
uvolněna

VYP
blokována

VYP
uvolněna

ZAP
uvolněna

VYP
uvolněna

VYP
blokována

VYP
blokována

-

blokována

-

blokována

-

-

5 Provoz

Blokování - příčná spojka ve dvou polích
na ovl. panelu
Při dálkovém ovládání působí blokování analogicky
- podélná spojka u rozváděčů s jedním a dvěma systémy přípojnic analogicky
- příčná spojka v jednom dělení pole analogicky
- blokování platí také analogicky při záměně SS1 a SS2

Vypínač
Tlačítko VYP
Střadač
Odpojovač 1
Dotazovací
páčka 1
Odpojovač 2
Dotazovací
páčka 2
Uzemňovač 1
Dotazovací
páčka 1
Uzemňovač 2
Dotazovací
páčka 2

ZAP
uvolněno
ZAP / VYP
blokována

VYP
ZAP
uvolněna

ZAP
blokováno
VYP
blokována

VYP
VYP
uvolněna

VYP
natažen
ZAP
uvolněna

ZAP
2)
blokováno
ZAP
blokována

VYP / ZAP
blokována

VYP
uvolněna

ZAP
blokována

VYP
uvolněna

VYP
uvolněna

ZAP
blokována

VYP
blokována

VYP
blokována

ZAP
uvolněna

VYP
blokována

VYP
blokována

VYP
blokována

VYP
blokována

VYP
blokována

VYP
blokována

VYP
blokována

VYP
blokována

VYP
blokována

1) Blokováno, jestliže je alespoň v jednom vývodu na SS1 jeden odpojovač ZAP; blokování platí také analogicky při záměně SS1 a SS2
2) Blokováno, jestliže jsou alespoň v jednom vývodu oba odpojovače v „ZAP” (platí pouze u příčných spojek)

- nemá vliv na blokování
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Blokování – uzemňovač na konci přípojnice (blokovací cívka)
Poloha spínače

Blokování
Uzemňovač může být sepnut pouze pokud jsou všechny přičleněné
odpojovače rozepnuty.

Dotazovací páčky všech přičleněných odpojovačů jsou blokovány

Blokování – podélná spojka přípojnic (blokovací cívka)
Poloha spínače

Blokování
Dotazovací páčky uzemňovače a odpojovače jsou blokovány pokud
v příslušném úseku přípojnic nejsou odpojovače v poloze VYP
• ve všech vývodech
• v příčné spojce

Dotazovací páčky uzemňovačů v obou úsecích přípojnic jsou
blokovány

Dotazovací páčky odpojovačů v přičleněném úseku přípojnic jsou
blokovány

Všeobecné pokyny

5.3 Spínání vypínače, odpojovače, uzemňovače
Rozváděč smí obsluhovat pouze odborný
elektrotechnický personál.
Za tento personál je v tomto smyslu
považován ten, kdo má na základě svého
elektrotechnického vzdělání znalosti při
zacházení s VN rozváděči dle normy
EN 50110-1.
Zkontrolujte, zda je zapnuto napájecí
napětí.
Rozváděč může být také obsluhován
manuálně klikou.
obr. 15
Klika pro střádání pružiny vypínače a
Po každé spínací operaci za použití kliky
ovládání odpojovače a zemniče.
kliku opět vytáhněte a odložte ji do přihrádky
na přístroje v boční stěně.
Důležité:
Při chybějícím napájecím napětí jsou blokovací magnety
(blokování dotazovacích páček a tlačítek vypínače dle
provedení) v blokovací poloze. Podpěťová spoušť (na přání) je
odpadlá.

20

5 Provoz

Natahování střadače energie výkonového vypínače
Výchozí poloha
• Vypínač ve „VYP“
• Střadač energie:
„uvolněn“
Ruční natahování

1. Pootočte klapku zásuvného otvoru doleva
a zasuňte kliku.
2. Proveďte cca 40 otáček ve směru
hodinových ručiček až se na ukazateli
polohy ukáže „nataženo“ (rozběh motoru
při této operaci není nebezpečný)
3. Kliku vyjměte a uložte.

Natahování motorem

Pokud je připojeno napájecí napětí probíhá
natahování střadače energie samočinně.

obr. 16
Ruční natahování střadače

Ukazatel polohy střadače energie ukazuje
„nataženo“.
Spínací operace
Zapnutí vypínače

•
•

Stisk (manuálně) tlačítka „ZAP“
Aktivace spouště zapnutí (elektricky)

Ukazatel polohy ukazuje polohu spínání
„ZAP“
Střadač energie je možno po zapnutí ihned
natáhnout (ručně).
Při připojeném napájecím napětí se natažení
střadače energie provede samočinně
motorem.

Vypnutí vypínače

•
•

obr. 17
Zapnutí vypínače

Stisk tlač. „VYP“ (manuálně)
Aktivace vypínací spouště,
sekundární spoušť nebo podpěťová
spoušť (elektricky)

Ukazatel polohy ukazuje polohu „VYP“.

obr. 18
Vypnutí vypínače
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Ukazatele na výkonovém vypínači a možné spínací cykly
pol.

Stav ukazatele
ZAP/VYP

Vypínací pružina

1

uvolněno

VYP

uvolněno

2

nataženo

VYP

uvolněno, natáhne se při C

3

uvolněno

ZAP

nataženo

4

nataženo

ZAP

nataženo, znovu nataženo při C

C- zap
O-vyp
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Stav ukazatele
(zapínací pružina)

Možný spínací cyklus

ne

C-O

O

O-C-O

5 Provoz

Odpojovač

Spínací cyklus
odpojovač a uzemňovač

Uzemňovač

Výchozí situace:
Vypínač VYP
Odpojovač VYP
Uzemňovač VYP

Zapnutí ručně:
1. Otočením dotazovací páčky
uvolněte příslušný otvor.
2. Zasuňte kliku a udělejte 10
otáček ve směru hodinových
ručiček. Ukazatel polohy
ukazuje „ZAP“.
3. Vyjměte kliku.

Uzemňovač ZAP

Odpojovač ZAP

Vypnutí ručně:
1. Otočením dotazovací páčky
uvolněte příslušný otvor.
2. Zasuňte kliku a udělejte 10
otáček proti směru
hodinových ručiček. Ukazatel
polohy ukazuje „VYP“.
3. Vyjměte kliku.

Uzemňovač VYP

Odpojovač VYP

Důležité:

Důležité:

Motorový pohon (na přání):
dotazovací páčkou nebo
při zasunuté klice v otvoru
se přeruší napájení
motoru.

Vypínač se při dosažení zemnící polohy automaticky zapne.
Ovládání vypínače „VYP“ je blokováno.
Vypínací postup analogicky.
Vypínač se nejprve automaticky vypne.
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5.4. Standardní spínací operace
Důležité:
Blokovací podmínky popsané v kap. 5.2 musí být vždy dodržovány.
Zapnutí vývodu
Výchozí stav: vývod UZEMNĚN
1. Vypněte uzemňovač
2. Zapněte odpojovač
3. Zapněte vypínač
Vývod „ZAP”

Uzemnění vývodu
Výchozí stav: vývod ZAP
1. Vypněte vypínač
2. Vypněte odpojovač
3. Zapněte uzemňovač
Vývod „UZEMNĚN“

Vývod uzemněn
Zde znázorněno na WIA – WIB analogicky

Vývod zapnut

Vývod zapnut na SS1

Vývod zapnut na SS2

Spojka VYP

Spojka ZAP

Přepnutí vývodu na jinou
přípojnici bez přerušení
Je možné pouze při zapnuté
příčné spojce.
Výchozí stav: vývod na SS1
1. Zapněte Odpojovač 2
(vývod na SS1 a SS2)
2. Vypněte Odpojovač 1
(vývod na SS2)
Zapnutí příčné spojky ve 2
polích
(Příčná spojka v 1 poli a
podélných spojkách analogicky)
Výchozí stav: Příčná spojka
„VYP“
1. Zapněte oba odpojovače
2. Zapněte výk. vypínač
Vypnutí v obráceném pořadí
Důležité:
Při vypínání příčné spojky
musí být ve vývodových
polích příslušných úseků
vždy alespoň jeden
odpojovač v poloze VYP
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5.5. Uzemnění přípojnice
Výstraha!
Odpojovače na příslušných úsecích přípojnic musí být v poloze VYP

Uzemňovač v podélném dělení
1. Odpojovač popřípadě vypněte
2. Zapněte uzemňovač příslušné
větve přípojnic

Uzemňovač VYP
Uzemňovač ZAP

Uzemňovač na konci přípojnic
1. Vložte do otvoru páku
2. Stiskněte odblokovací
tlačítko a vychylte páku
o
asi o 20 z blokovací
polohy (viz údaje o
směru ovládání).
3. Potom plynule oběma
rukama dále spínejte až
uzemňovač přepne.
(Celkový úhel přepnutí
je asi 90°)
4. Vytáhněte páku
Uzemňovač na konci sběrnic
1 Odblokovací tlačítko
2 Směr ovládáni
3 Ukazatel polohy
4 Páka

Uzemňovač ZAP

Zemnění přípojnice pomocí
vývodu přes vypínač
Výchozí stav: vývod uzemněn
1. Odmontujte kabel a připojte
zemnící soupravu
2. Vypněte uzemňovač
3. Zapněte odpojovač
4. Zapněte vypínač

Vývod uzemněn

Přípojnice uzemněna
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Uzemnění přípojnice pomocí
příčné spojky
Znázorněno zemnění SS1 –
spodní přípojnice
1. Zapněte odpojovač SS1
2. Zapněte uzemňovač v pravém
poli
Při zemnění SS2 se postupuje
analogicky

Příčná spojka VYP

Přípojnice SS1 uzemněna

Uzemnění přípojnice pomocí
podélné spojky
Znázorněno uzemnění levého
úseku přípojnice
1. Zapněte odpojovač v levém poli
2. Zapněte uzemňovač v pravém
poli
Při zemnění pravého úseku se
postupuje analogicky

Podélná spojka VYP
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Podélná spojka – levý úsek přípojnice
uzemněn
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5.6 Odpojení napěťového transformátoru
(např. při napěťových zkouškách rozváděčů)

Výstraha!
Odpojovač napěťového měniče smí být používán pouze
v beznapěťovém stavu.
Postup s odpojení napěťového
transformátoru na vývodu nebo na
sběrnici:
Výchozí stav: rozpojovací přípravek v „ZAP“
1. Vytáhněte aretační kolík
2. Plynule pohybujte pákou, odpojovač se přepne na zemnící kontakt
(napěťový měnič je uzemněn)
3. Doražte aretační kolík do otvoru (nenechávejte jej v mezipoloze)

ZAP

Uzemněno
Odpojovač
napěťového
transformátoru

Obr. 19
Odpojovač nap. trafa na vývodu
1. Páka s aretačním kolíkem
2. Štítek s popisem

ZAP
Odpojovač
napěťového
transformátoru

Uzemněno

Obr. 20
Odpojovač nap. trafa na spodní přípojnici
1. Páka s aretačním kolíkem
2. Štítek s popisem

ZAP
Odpojovač
napěťového
transformátoru

Uzemněno

Obr. 21
Odpojovač nap. trafa na horní přípojnici
1. Páka s aretačním kolíkem
2. Štítek s popisem
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Měření napětí na přípojnicích –
napěťové transformátory
v nádobě s izolačním plynem
Otvor pro kliku a ukazatel polohy
se nacházejí vpředu na
obslužném panelu.
Výchozí stav: Odpojovač „ZAP“
1. Otevřete páčkou otvor a
nasaďte kliku
2. Plynule otáčejte klikou;
odpojovač se přepne na
zemnící kontakt (napěťový
transformátor je uzemněn)
3. Vytáhněte kliku

Obr. 22
Napěťový transformátor na přípojnici

Obr. 23
Napěťový transformátor na přípojnici
odpojen a uzemněn

Měření napětí - napěťový
transformátor připojen kabelem
Odpojení napěťového
transformátoru
Výstraha!
Vývod nebo přípojnici
odpojte od napětí a
uzemněte. Dodržujte
EN 50110.

1. Odpojte kabelový konektor na
straně rozváděče.
2. Postupujte dle návodu výrobce
kabelu (kabelového konektoru)
3. Průchodku uzavřete napěťově
odolnou záslepkou.

Obr. 24
Napěťový transformátor ve vývodu,
připojen kabelem
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Obr. 25
Napěťový transformátor na přípojnici
připojen kabelem
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5.7 Přídavný ventilátor
Podélné a příčné spojky, resp. napájecí pole s jmenovitým provozním proudem
Ir 2500 A jsou vybaveny přídavným ventilátorem. Ventilátor je instalován na nádobě
výkonového vypínače.
Ventilátor je axiální s vysokým výkonem.
Ventilátor je navržen na minimálně
20.000 provozních hodin.
Provoz ventilátoru

Ventilátor se spustí teprve od určité nastavitelné prahové hodnoty aktuálně tekoucího
provozního proudu.
Nastavení pro okolní podmínky viz. 1.4:
Zapnutí :
2200 A
Vypnutí:
2000 A

Hlídač proudění
vzduchu

K zajištění nezbytného chlazení je možno provést sledování ventilátoru pomocí hlídače
proudění vzduchu, který je umístěn přímo v sacím kanálu nádoby ventilátoru (na přání).
Při chybějícím proudění vzduchu způsobeném výpadkem ventilátoru vydá hlídač
proudění vzduchu signál.

Opatření při výpadku
ventilátoru:

•
•

Snížení maximálního provozního proudu na 2200 A
Kontaktovat servisní středisko závodu výrobce.

Obr. 26
Přídavný ventilátor
1 Ventilátor
2 Monitorování proudění

29

6 Zkoušení kabelů

Testy kabelů s připojenými kabely je možno provádět pomocí volného
připojovacího konektoru na každé fázi

Výstraha!
dodržujte bezpečnostní předpisy, viz kap. 1.

Přípustné hodnoty
napětí pro rozváděč
při zkouškách
kabelu:

Ur

12
24
36
52

Důležité:
• Přípojnice může být během zkoušek provozována
jmenovitým napětím
• Dodržujte návody na montáž kabelových souprav a
připojovacích konektorů
•
Stejnosměrné
Zkušební napětí 0,1 Zkušební napětí
zkušební napětí max.
Hz
20-300 Hz
15 min.
max. 60 min.
max. 60 min.
[kV]
34
19
67
45
76
57
26 (max. 24 h)
52

1. Rozepněte vývod příslušného
spínacího pole.
2. Rozepněte vývod v protistanici.
3. Kabelový vývod uzemněte.
4. Odpojte z konektorů nebo rozpojte
následující přístroje, pokud je to
stanoveno tak je uzemněte :
- Napěťové transformátory
- Zásuvné svodiče přepětí
- Měřící zesilovač pro kapacitní měření
napětí
V případě pevně připojených
napěťových měničů (kabelem) je ze
strany zařízení odpojte a uzavřete
konektory napěťově odolnými
záslepkami.
5. Odstraňte záslepku testovacího
konektoru.
6. Na vícenásobný přívod připojte
zkušební adaptér a zkušební přístroj
(dodržujte údaje výrobce).

Obr. 27
Přídavný ventilátor
1 Vícenásobný přívod
2 Přívod zkušebního napětí

Důležité:
Dbejte na dostatečný odstup kovových částí zkušebního zařízení
od uzemněné konstrukce rozváděče.
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7. Spínací pole v testovacím stavu: Při zapojení s unášením se
výkonový vypínač působením uzemňovače vypne do směru „VYP“.
Otočte manipulační pákou „uzemňovač“ a nasuňte kliku.
Klikou otočte asi o 1 otáčku proti směru hodinových ručiček až vypne
výkonový vypínač. Je dosaženo testovacího stavu.
8. Proveďte zkoušku kabelů dle údajů výrobce kabelu, resp. kabelových
konektorů.
9. Kabelový vývod opět uzemněte
- Uzemňovač vypněte
- Natáhněte střadač energie
- Zapněte znovu uzemňovač
10. Odpojené přístroje opět připojte.
11. Odmontujte zkušební soupravu a testovací konektor uzavřete napěťově
odolnou záslepkou.
Zkouška kabelu z opačné strany s připojenými kabely na spínacím poli WI:
Testovací nástavba a provedení dle údajů výrobce kabelu.
Je nutno dodržovat body 1-4 a 7-10 tohoto odstavce!
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7 Izolační plyn, plynové prostory

7.1 Všeobecné údaje
Druh izolačního plynu:
Hexafluorid síry SF6 dle IEC 60376.
Nádoby rozváděče jsou koncipovány jako „Sealed Pressure System” odpovídající
definici dle publikace IEC 62271-200. Dle Koncepce „Sealed Pressure System” není
údržba náplně izolačním plynem nutná.
Během předpokládané životnosti nejsou za normálních provozních podmínek
dle IEC 60694 žádné práce s plynem potřebné.
Výstraha!
Nevrtejte do tlakových nádob s plynem, ani tyto nádoby neotvírejte.

Další údaje k tomuto tématu také naleznete na požádání v provozním návodu pro WI
„Používání a zacházení s izolačním plynem“.

7.2 Monitorování izolačního plynu
Manometr

Ukazatel tlaku na tlakoměru je kompensován dle teploty okolí, tzn. že je zobrazován tlak
v prostoru rozváděče při teplotě 20 °C. P ři nezměněném provozním stavu zůstává údaj
tlaku i při měnící se teplotě konstantní.

Sledování hustoty

Hustota izolačního plynu je sledována pomocí údaje tlaku, který je vztažen na teplotu
izolačního plynu 20 °C.
Údaj tlaku na tlakoměru je přes teplotní čidlo v přiděleném uzavřeném prostoru
kompenzován v závislosti na aktuální teplotě izolačního plynu.
Změní-li se teplota izolačního plynu zůstává údaj konstantní, protože s tím nesouvisí
žádná změna hustoty izolačního plynu.

Signalizační
kontakt
1

2

3 (option)

Funkce
Sepne, pokud je při
poklesu tlaku dosaženo
hladiny předběžného
varování
Sepne, pokud je při
poklesu tlaku dosaženo
hladiny hlavní výstrahy
Sepne, pokud je při nárůstu
tlaku dosaženo hladiny
hlavní výstrahy

Obr. 28
Manometr/sledování hustoty
1 Ukazatel
2 Signalizační kontakt 1
3 Signalizační kontakt 2
4 Signalizační kontakt 3 (option)
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Obr. 29
Manometr/sledování hustoty
v prostoru vypínače

Obr. 30
Manometr/sledování hustoty
na přípojnici

Jmenovitý plnicí tlak a sledované hodnoty
Jmenovité napětí
Jmenovitý proud
Měřicí zařízení
Jmenovitý plnicí tlak
Předběžné varování při poklesu tlaku
Hlavní výstraha při poklesu tlaku
Hlavní výstraha při nárůstu tlaku

[kV]
[A]
[MPa]
[MPa]
[MPa]
[MPa]

12/24
12/24/36
1600
Kompenzovaný manometr
0,08
0,13
0,05
0,1
0,03
0,07
0,14
0,2

40.5
52
2500
Sledování hustoty
0,145
0,22
0,115
0,19
0,1
0,18
0,22
0,26

Údaje tlaku jsou vztaženy na +20 °C a na absolutní atmosférický tlak 0,1013 MPa.

Opatření pro příslušné hladiny výstrah
hladina výstrahy
předběžné varování při
poklesu tlaku
(signal.kontakt 1)

dielektrický stav prostoru s izol. plynem
Izolační schopnost není až do prahu
výstrahy „hlavní výstraha” omezena a
odpovídá údajům výkonového štítku.

hlavní výstraha při poklesu
tlaku
(signal.kontakt 2)
tlak izolačního plynu poklesl
na atmosférický tlak

Izolační schopnost odpovídá jmenovitému
výdržnému rázovému napětí 95 kV.
Omezení izolační schopnosti může být
způsobeno vniknutím okolního vzduchu.

překročení tlaku
(signal. kontakt 3 na přání)

Izolační schopnost odpovídá údajům
výkonového štítku.

opatření
Doplnit izolační plyn *)
Kontaktujte závod výrobce.

Při hlavní výstraze odpojte
postižený uzavřený prostor
rozváděče!
Kontaktujte závod výrobce

Prostory s plynem byly přeplněny.
Snižte plnící tlak na tlak
jmenovitý*).

*) Řiďte se návodem na „Používání a zacházení s izolačním plynem“ pro WI
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8 Údržba

8.1 Všeobecně
Vysokonapěťová část rozváděčů řady WI je po dobu více než dvaceti let bezúdržbová.
V závislosti na provozním zatížení a podmínkách používání se doporučuje provést
alespoň jednou za čtyři roky optickou kontrolu a zkušební spínání.
V případě usazení nečistot musí odborný personál očistit spínací pole,
Vyskytnou-li se pochybnosti nebo jsou-li pozorovány odchylky od řádného stavu
spínacích polí WI byste se měli spojit s výrobním závodem výrobce.
Důležité:
Údržbu smějí provádět pouze odborní pracovníci, kteří mají zkušenosti
s rozváděči řady WI.

Výstraha!
Nevrtejte do tlakových nádob s plynem, ani tyto nádoby neotvírejte.

8.2 Plán údržby
Intervaly údržby

Práce prováděné při údržbě

každoročně

Pohon ventilátoru (viz 5.7): Kuličkové ložisko kontrolujte
každoročně pro zajištění plynulého chodu.
Postupujte dle návodu výrobce ventilátoru.

4 roky

•
•

12 roků

•
•
•

Po dosažení hranice součtu
proudů (viz. odst. 8.3)
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Optická kontrola
(vnější stav)
Kontrola tlaku izolačního plynu
(viz. odst. 7)
Namazání pohonů vypínače, odpojovače a
uzemňovače (viz. odst. 8.4)
Odzkoušet chod kotvy spouští a blokovacích
magnetů na „100 % doby sepnutí (např.
podpěťovou spoušť )
Kontrolovat chod kotvy

Výměna pólů a pohonu vypínače.
Kontaktujte závod výrobce.

8 Údržba

8.3 Počet spínacích cyklů do hranice součtu proudů

počet vypnutí n

Diagramy definují přípustné hranice součtových proudů vakuových spínacích komor.
Slouží jako vodítko pro to, zda je nutná výměna vakuových spínacích komor.

vypínací proud log Ia
Obr. 31
Přípustný počet vypnutí vakuových komor
rozváděče WI
Ir = jmenovitý provozní proud [A]
Isc = jmenovitý zkratový vypínací proud [kA]

Údaje o jmenovitém provozním proudu a jmenovitém zkratovém
vypínacím proudu naleznete na výkonovém štítku.

Obr. 32
Údaje o jmenovitém provozním a zkratovém proudu na štítku
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8 Údržba

8.4 Mazání
Údržbu má provádět pouze odborný personál, který má zkušenosti se zabudovanými
spínacími přístroji a jejich pohony. Při údržbě se spínací přístroje a pohony nesmějí
rozebírat.
Výstraha!
Dodržujte bezpečnostní instrukce viz kap. 1
Zapínací a vypínací pružiny musí být uvolněny
Pohon je přístupný po odejmutí čelního krytu panelu rozváděče.
1. K tomu účelu je třeba odstranit šrouby s drážkou u dotazovacích páček (u každé jeden) a u
2. Odmontujte vybavovací páčky. Vytáhněte vpřed čelní panel
Přístup k pohonu odpojovače a uzemňovače se zlepší, když také odejmete čelní kryt
pravého sousedního pole.
Po ukončení údržby opět namontujte dotazovací páčky a čelní kryt v opačném pořadí.

Nemažou se:

•
•
•
•
•
•

motor
kuličková a kluzná ložiska
pomocné spouště
dorazové vypínače
blokovací magnety
pomocné spínače

Obr. 34
Obr. 33
Čelní panel
1 - Šrouby
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Pohon vypínače

8 Údržba

Postup mazání

Universální –mazivo KL
na kluzné plochy.
Očistěte mazací místa, např. netřepivým bavlněným hadříkem nebo měkkým
štětcem a použijte úsporně čistící prostředek (úsporně, navlhčete jen mazací
místa).
Naneste v tenké vrstvě univerzální mazivo (např. štětcem).
Tekuté mazivo FL
Pro uložení, klouby a vedení.
Tekuté mazivo nakapejte (olejničkou, kapátkem) do mezer ložisek. Tekuté
mazivo vnikne mezi plochy ložisek působením kapilární síly. Na nepřístupná
mazací místa použijte prodlužovací trubičky nebo mazivo nastříkejte.

Obr. 35
Pohon vypínače - mazací body
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Obr. 36
Pohon odpojovačů a uzemńovače – mazací body
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9 Příloha

9.1 Pomocné prostředky
Výrobce dodává pomocné prostředky. Použití jiných pomocných prostředků není přípustné.
Výstraha!
Riziko poranění při neodborné manipulaci. dodržujte
bezpečnostní předpisy výrobce pomocných prostředků.

Pomocný prostředek
Čistící prostředek
Mazadlo KL – plechovka 0,5 kg
Tekuté mazadlo FL – plechovka 0,5 kg

Ref.
S 008 152
ST 312-111-835
S 008 153

9. 2 Příslušenství
Příslušenství
Klika (pro vypínač, odpojovač, uzemňovač
Klička k nn skříňce
Páka pro uzemňovač na konci přípojnic
Přístroj pro kontrolu sledu fází DEHNcap/PC-LRM (pokud je
WI vybaven systémem IVIS)
Přístroj pro zobrazování napětí
Horstmann
Pfisterer

Ref.
AGS C54 850-01
AGS 434 101-01
AGS 410 210-01
AGS C26 320-01

AGS C06 981-01
S 065 860
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Poznámky:
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