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1. Předpisy a opatření
1.1

Poznámky k návodu
k použití

Tento návod k obsluze popisuje
obsluhu plynem izolovaného vysokonapěťového rozváděče GMA.
Tento návod je nedílnou součástí
rozváděče a musí být uložen tak,
aby byl vždy přístupný a mohl být
použit osobami, které mají s rozváděčem pracovat. Pokud bude
rozváděč prodán, nový vlastník
musí obdržet společně s rozváděčem i tento návod k obsluze.
K tomuto rozváděči se vztahují
také následující dokumenty:
● Kupní smlouva se souhlasem s konfigurací rozváděče
a zákonnými údaji.
● Schéma zapojení a dokumentace konkrétní instalace.
● Montážní návod rozváděče
GMA.
● Návody k obsluze přístrojů
instalovaných v rozváděči, např.
IVIS, přístroje v nn skříňce.
● Montážní návod systému kabelových konektorů dodaný jeho
výrobcem.
● Dokument konfigurace rozváděče GMA.
● Technická příručka „použití
a zacházení s izolačním plynem“ pro GMA (může být
požadována podle potřeby).
Vzhledem k neustálému vývoji
našich produktů jsou změny týkající se obrázků, technických údajů
a norem vyhrazeny.
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1.2

Použité výrazy
a symboly

Tento návod k obsluze obsahuje
symboly, které varují před nebezpečím nebo upozorňují na důležité
pokyny, které musí být dodrženy,
aby se předešlo nebezpečí
pro obsluhu a poškození vybavení:
Varování!
Tento symbol značí
nebezpečné napětí.
Styk s napětím může
způsobit smrt!
Varování!
Tento varovný symbol se
užívá pro pokyny.
Nerespektování může
způsobit smrt, vážná
zranění a škody na zařízení.
Varování!
Tento varovný symbol
značí nebezpečí úrazu.
Dodržujte všechny
pokyny, abyste předešli
smrti nebo vážným zraněním.
Důležité!
Tento symbol se používá
pro informace, které jsou
důležité k předcházení
poškození zařízení.

1.3

Účel použití v souladu
s určením

Vysokonapěťové rozváděče GMA
jsou určeny výhradně ke spínání
a distribuci elektrického proudu.
Smějí být použity pouze v rozsahu
určeném příslušnými normami
a technickými údaji příslušnými
ke každé instalaci. Jakékoliv jiné
použití je nesprávné a může být
nebezpečné a s rizikem poškození.
Odmítnutí odpovědnosti
Výrobce není zodpovědný
za vzniklou škodu, pokud:
● nebyly dodrženy pokyny uvedené v tomto návodu;
● rozváděč nebyl používán v souladu s jeho určením, viz. výše;
● rozváděč je nesprávně nainstalován, zapojen nebo obsluhován;
● byly použity náhradní díly a příslušenství neschválené výrobcem;
● rozváděč byl upraven bez
souhlasu výrobce a nebo byly
připojeny nepřípustné součásti.
Výrobce nenese zodpovědnost
za žádná zařízení připojená
zákazníkem, např. transformátory
proudu.

1.4

Normy

Rozváděče GMA jsou:
● typově odzkoušené;
● kovově zapouzdřené;
● izolované plynem SF6;
● odolné vůči elektrickému
oblouku;
● navržené pro vnitřní použití.

Rozváděč GMA vyhovuje následujícím normám
Popis

norma IEC

norma EN

Rozváděč

IEC 62271-200
IEC 60694

EN 62271-200
EN 60694

Klasifikace elektrického oblouku

IEC 62271-200

EN 62271-200

Výkonový vypínač

IEC 62271-100

EN 62271-100

Uzemňovač

IEC 62271-102

EN 62271-102

Odpojovač

IEC 62271-102

EN 62271-102

Odpínač

IEC 60265-1

EN 60265-1

Kombinace odpínače s pojistkami

IEC 62271-105

EN 62271-105

Transformátor proudu

IEC 60044-1

EN 60044-1

Transformátor napětí

IEC 60044-2

EN 60044-2

Systém monitorování napětí

IEC 61243-5

EN 61243-5

Ochrana před náhodným stykem,
cizími tělesy a vodou

IEC 60529

EN 60529

Montáž

IEC 61936-1

HD 637 S1

Obsluha elektrických zařízení

–

EN 50110

Izolační plyn fluorid sírový
(hexafluorid síry, SF6)

IEC 60376

EN 60376

Provozní podmínky a prostředí
Rozváděč GMA smí být provozován pouze v normálních provozních podmínkách podle IEC 60694. Provoz v jiných podmínkách je přípustný pouze
po konzultaci a schválení výrobcem.
Okolní podmínky (podle IEC 60694)
Teplotní třída

„vnitřní mínus 5“ 1)

Teplota okolí min./max.

°C

– 5 / 40 1)

Průměrná teplota během 24 hodin

°C

≤ 35 1)

Průměrná relativní vlhkost během
24 hodin / 1 měsíce

%

≤ 95 / ≤ 90 1)

Nejvyšší nadmořská výška

m

≤ 1000 1)

1)

vyšší hodnoty na přání

Stupně ochrany (podle IEC 60529)
Hlavní elektrické obvody

IP 65

Pohony

IP 2X 2)

Skříň nízkého napětí

IP 3X 3)

Kabelový prostor

IP 3X

2)
3)

volitelně IP 5X
volitelně IP 52
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1.5

Bezpečnostní pokyny

Úkony popsané v tomto návodu
k obsluze smí provádět jen vyškolení pracovníci s elektrotechnickým vzděláním. Musí znát rozváděče GMA a všechny příslušné
bezpečnostní pokyny.

Varování!
Před započetím prací
na pohonech odpojte
napájecí napětí a ujistěte se, že nedojde
k jeho opětovnému zapnutí.
Varování!

Příslušné normy:
Postupujte v souladu s:
● místními předpisy o bezpečnosti
práce a ochraně zdraví zaměstnanců;
● během montáže:
IEC 61936-1 / HD 637 S1;
● obsluha elektrických zařízení:
EN 50110-1.
Před započetím práce na rozváděči si pečlivě přečtěte tento
návod k obsluze a postupujte
přesně podle popsaného postupu.
Provádějte práci na rozváděči,
pouze pokud jste zcela porozuměli návodu. Na rozváděči neprovádějte žádnou činnost, která není
popsána v tomto návodu.
Důležité!
Spolehlivost a životnost
rozváděče závisí
na správné obsluze.
Než začnete s prací na rozváděči,
ujistěte se, že jste splnili následující pokyny:
Varování!
Před započetím práce
na vysokonapěťových
částech rozváděče jej
odpojte, ověřte, že je
bez napětí a uzemněte jej. Postupujte v souladu s bezpečnostními
předpisy podle EN 50110-1.
Varování!
Po sejmutí krytů rozváděče nemusí být zaručena bezpečnost
obsluhy podle IEC
62271-200. Vždy před započetím
prací odpojte příslušnou část
rozváděče.
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Nebezpečí úrazu
při práci na pohonech.
Vybijte střádač pohonu
následujícím postupem:
● u výkonového vypínače proveďte
sekvenci VYP–ZAP–VYP;
● uzemňovač sepněte.
Postup v případě nečekaných
událostí nebo nehod
Pole rozváděče GMA jsou vybaveny přetlakovými ventily pro případ elektrického oblouku. Proto
je zaručena bezpečnost obsluhy
podle IEC 62271-200.
V případě požáru nebo vnitřního
selhání rozváděče mohou vzniknout jedovaté nebo žíravé látky.
Postupujte v souladu s místními
předpisy o bezpečnosti práce
a o ochraně zdraví.
V případě úrazu poskytněte nebo
zajistěte první pomoc.

1.6

Likvidace rozváděče
po skončení jeho
životnosti

Na vyžádání mohou být dodány
následující dokumenty vztahující
se k likvidaci rozváděče GMA
po skončení jeho životnosti:
– technická příručka „Použití
a zacházení s izolačním plynem
SF6“;
– technické údaje o materiálech
a recyklaci.
Servisní středisko provádí likvidaci rozváděče po skončení jeho
životnosti jako placenou službu.
Kontaktujte servisní středisko,
viz. strana 2

2 Přehled variant
2.1

Pole vypínače GMA

Obrázek 2.1: Pole s vypínačem s transformátorem proudu a napětí, šířka pole 600 mm

1)

2)
3)
4)

Připojení spojky přípojnic (v nádobě
spojky modulů / v nádobě ukončení),
zobrazena je pravá strana, levá
obdobně
Vypínač
Transformátor proudu
Ovládání odpojovače napěťového
trafa (volitelně)

5)
6)

Transformátor napětí (volitelně)
Nastavitelný držák kabelových
příchytek
7) Spojení uzemnění
8) Kryt kabelového prostoru
9) Kabelový konektor (trojitá kombinace)
10) Ovládací panel
11) Přístrojový panel

12)
13)
14)
15)
16)
17)

Systém kontroly napětí
Manometr (teplotně kompenzovaný)
NN skříňka
Přípojnice
Odpojovač
Uzemňovač
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2.2
2.2.1

Typy polí rozváděče a modulů
Varianty polí rozváděče GMA

Obrázek 2.2
Pole s odpínačem

Obrázek 2.5
Moduly s 1 až 4 poli šířky 450 mm
Moduly s 1 až 3 poli šířky 600 mm
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Obrázek 2.3
Pole s kombinací odpínače s pojistkami

Obrázek 2.4
Pole s výkonovým vypínačem

2.2.2

Výška pole rozváděče

2.2.3

Pole šířky 450 mm

Typy polí

Polí
v modulu

Hloubka
[mm]

Jmenovitý
proud [A]

– odpojovač
– výkonový vypínač
– uzemňovač

≤ 630

– kabelový vývod
– odpínač
– uzemňovač

≤ 630

– uzemňovač přípojnice
1–4
800

– vývod na přípojnici
s odpojovačem
– uzemňovač

≤ 630

hloubka

Další výšky polí na požádání

– vývod na přípojnici
s uzemňovačem
(na přání)

– kombinace odpínače s pojistkami
– pojistky
– 2 uzemňovače

≤ 1 250

1

≤ 200
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2.2.4

Pole šířky 600 mm
Typy polí
–
–
–
–

odpojovač
výkonový vypínač
uzemňovač
2 kabelová zakončení na fázi

– návlečný měřicí
transformátor
(volitelně)
–
–
–
–

odpojovač
výkonový vypínač
uzemňovač
1 kabelové zakončení na fázi

– návlečný měřicí
transformátor
(volitelně)
Vývod na přípojnici
– s odpojovačem
– s uzemňovačem
(volitelně)
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2.2.5
Polí
v modulu

Hloubka
[mm]

Jmenovitý
proud [A]

800

≤ 1 000

860

1 250

1 000

≤ 1 250

800

≤ 1 000

860

1 250

Měřicí transformátor
Transformátor
napětí na přípojnici
připojený pomocí
nádoby spojky přípojnic

1

1

1–3

2.3

860

Hmotnost cca.

≤ 1 250
1

800

≤ 1 000

860

1 250

1–3

Podélná spojka
– odpojovač
– výkonový vypínač
– uzemňovač
Vývod na přípojnici
Měřicí transformátor
napětí nebo proudu
(volitelně)

2

Podélná spojka
– odpojovač
– výkonový vypínač
– uzemňovač
Vývod na přípojnici
– odpojovač
– uzemňovač
Měřicí transformátor
napětí nebo proudu
(volitelně)
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Podélná spojka
– odpojovač
– výkonový vypínač
– uzemňovač (volitelně)
Vývod na přípojnici
Podélná spojka
– odpínač
– uzemňovač (volitelně)
Vývod na přípojnici

800

≤ 1 000

860

1 250

800

≤ 1 000

860

1 250

1

800

≤ 630

1

800

≤ 630

Hmotnost polí

Celková hmotnost pole rozváděče
je součtem hmotností jednotlivých
součástí podle typu pole.

1
1

Měřicí transformátor

Pole s výkonovým
vypínačem
630 A
1 250 A

250 kg
450 kg

Pole odpínače
bez pojistek
s pojistkami

180 kg
250 kg

1

Sada transformátorů napětí

125 kg

1

Boční stěna

50 kg

1

Nízkonapěťová
skříňka

70 kg

1

Spojka přípojnic

30 kg

3 Přeprava a balení
3.1

Balení

Pole rozváděče jsou dodávána
v modulech připravených k montáži. V případě špatně přístupné
místnosti s rozváděčem mohou
být skříně nízkého napětí na přání
zákazníka dodány zvlášť.
Podélná spojka je dodávána jako
jeden kus (2 pole).
Spojky přípojnic, zemnicí vedení,
boční stěny, transformátory
proudu připojené na přípojnici atd.
budou dodány zvlášť.
● V případě přepravy pouze
nákladními auty budou pole
dodána na paletách zabalena
v plastové fólii. Pole budou
připevněna dvěma plastovými
páskami.
● Pro přepravu lodí budou pole
zabalena v zatavené hliníkové
fólii s pohlcovačem vlhkosti
a v uzavřené dřevěné bedně
s utěsněným dřevěným dnem.
Platí také pro kontejnerovou
přepravu.
● V případě letecké přepravy
budou pole zabalena v dřevěné bedně obalené plastovou
fólií jako ochrana proti prachu
a s uzavřeným dřevěným dnem,
nebo v dřevěné bedně také
s uzavřeným dnem, ale bez
plastové fólie jako ochrany proti
prachu.

3.2

Přeprava

Během přepravy je třeba dbát,
aby přepravované balení neklouzalo nebo se nepřeklopilo.
V případě potřeby přibijte paletu
k přepravní ploše hřebíky.
Během přepravy se musí zabránit
stranovému paralelnímu posunu,
např. upevněním.
Při přepravě na místo montáže
dejte pozor, těžiště polí rozváděče
je v horní části pole.

Dodání
S přepravním balením zacházejte
během vykládání a rozbalování
jemně. Balení rozbalte neprodleně
po dodání. Jakákoliv poškození
vzniklá během přepravy musí být
zaznamenána a okamžitě nahlášena výrobci.
Zkontrolujte, zda je dodávka
kompletní a odpovídá dokumentaci. Jakékoliv odchylky musí být
oznámeny dodavateli písemně.

3.3
Přeprava vysokozdvižným
vozíkem
Pole smějí být přepravována
jen na paletách. Vidlice musí
být zcela zasunuty pod paletu
s polem rozváděče.

Skladování

V případě, že rozváděč nebude
nainstalován ihned po dodání,
může být skladován až 2 roky,
pokud je zabalen v aluminiové fólii
s pohlcovačem vlhkosti. Součásti
vybalené kvůli kontrole zabalte
na skladování zpět do původního
obalu. Moduly skladujte ve svislé
poloze a nestavte je na sebe.
Podmínky okolí při skladování
musí odpovídat provozním podmínkám. Rozváděč a příslušenství
chraňte před orosením.
Varování!
Dejte pozor na dostatečnou nosnost podkladu.
Zkontrolujte, zda je
podklad rovný.

Obrázek 3.1
Přeprava palety vysokozdvižným vozíkem
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4 Montáž polí rozváděče
4.1

Bezpečnostní
ustanovení

Montáž polí rozváděče smí provádět jen zaměstnanci výrobce nebo
výrobcem autorizované osoby.
Varování!
Postupujte v souladu
s bezpečnostními
pokyny v kapitole 1.5.

Varování!
Hrozící nehoda!
Pozor na otvory v podlaze.

4.2

Kontrola rozvodny

Před montáží rozváděče zkontrolujte, zda místnost odpovídá dokumentaci rozváděče (obrázek 4.1):

Důležité!
● Zkontrolujte průchody
pro vysoko- a nízkonapěťové
kabely.
● Zkontrolujte polohu rámu.
● Nosnost upevňovacích bodů
musí odpovídat hmotnosti polí
rozváděče (zkontrolujte statiku
budovy).
● Dbejte na nejmenší přípustnou
vzdálenost mezi rozváděčem
a zdí budovy.
● Zkontrolujte rozměry a toleranci
polohy základů.

Pole rozváděče GMA jsou dodávána s vypnutým výkonovým vypínačem, nenapnutým střádačem
a sepnutým uzemňovačem.
Varování!
Nebezpečí úrazu!
Během sestavování,
montáže a připojování
nesmí být natažen
střádač.
Důležité!

(šířka panelu)

Během montáže
zabraňte orosení,
zašpinění a zaprášení
polí rozváděče.
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Před umístěním polí rozváděče zkontrolujte rovnost rámu.
Odchylka od vodorovné polohy
nesmí překročit ± 1 mm / metr.

Obrázek 4.1
Umístění rámu
1. Bočnice
2. Rám z oceli 40 × 40 × 4
3. Průchod pro vysokonapěťové kabely
4. Průchod pro nízkonapěťové kabely
5. Základna pole rozváděče
6. Oblast pro křížové vyztužení
7. Body pro upevnění pole rozváděče

Zkontrolujte dispoziční
výkres rozvodny.

4.3

Přeprava modulů
v rozvodně

Přeprava jeřábem

Přeprava transportním vozíkem

Varování!
Varování!
Nebezpečí převržení!
Pozor na rozložení
hmotnosti. Těžiště
se nachází ve výšce
nádoby s plynem v horní části rozváděče a je označeno nálepkou.
Modul zvedejte pouze za jeřábové
nosníky nebo dodávaným transportním vozíkem.

Dbejte na dostatečnou
pevnost lana odpovídající hmotnosti pole
rozváděče. Postupujte
v souladu s platnými předpisy
o použití jeřábů.

Varování!
Pozor na otvory v podlaze.
Nebezpečí úrazu!

Obrázek 4.2
Přeprava jeřábem
1. Připevnění jeřábových nosníků
k modulu

Přišroubujte oba jeřábové nosníky k modulu podle obrázku 4.2
(šrouby M12). Zahákněte lana
do jeřábových nosníků. Uvolněte
modul z palety. Opatrně modul
zvedněte a pomalu jej usaďte
na zem.
Varování!
Dejte pozor na dostatečnou nosnost podkladu.
Zkontrolujte, zda je
podklad rovný.

Obrázek 4.3
Přeprava modulu
1. Těžiště (nálepka)
2. Transportní vozík
3. Přišroubování s distanční objímkou
4. Mostek (U-profil)

1. Transportní vozík přišroubujte
na modul z obou stran.
2. Na zadní straně vložte podložky
mezi základy a transportní
vozík.
3. Modul zvedněte hydraulickým
zvedákem na obou stranách
stejně vysoko.
4. Modul převezte přes kabelový
kanál po mostku.
5. Modul usaďte na rám.
6. Odmontujte transportní vozík.
7. Odstraňte mostek (U-profil).

Odstraňte zdvihací úchyty.
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4.4

Příprava montáže

Před začátkem montáže sejměte
kryt kabelového prostoru a kryt
ovládacího panelu.

4.4.1

Sejmutí krytu
kabelového prostoru

Pole s uzemňovačem
1. Sepněte uzemňovač.
2. Odblokujte kryt kabelového
prostoru posunutím západky
na ovládacím panelu směrem
nahoru.
3. Nadzdvihněte kryt kabelového
prostoru a sejměte jej.

Obrázek 4.4
Sejmutí kabelového prostoru
1. Pole uzemněte
2. Západku nahoru
3. Nadzdvihněte kryt kabelového prostoru a sejměte jej

4.4.2

Sejmutí krytu
ovládacího panelu

● Uvolněte šrouby držící panel
a sejměte jej směrem vpřed.
● Šrouby zůstanou v krytu panelu
a jsou zajištěny proti vypadnutí.
Důležité!
Pole rozváděče označte
podle krytu panelu, aby
nedošlo k záměně.

Obrázek 4.5
Sejmutí krytu ovládacího panelu
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4.4.3

Pole bez
uzemňovače

● Vývod na přípojnici bez uzemňovače
● Podélné a příčné spojky
Tato pole nemají blokování krytu
kabelového prostoru v závislosti
na uzemnění. U těchto polí je kryt
zajištěn šrouby. Nejprve musí být
sejmut kryt ovládacího panelu
a poté kryt kabelového prostoru.

Obrázek 4.6
Sejmutí krytu kabelového prostoru
1. Šrouby (připevněné k ovládacímu
panelu
2. Demontujte kryt ovládacího panelu,
nadzdvihněte a sejměte jej
3. Nadzdvihněte a sejměte kryt
kabelového prostoru
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4.5

Umístění a spojení polí

Varování!
Nebezpečí pádu!
Dávejte pozor na otvory
v podlaze!
1. Pole umístěte na rám podle
dispozičního výkresu rozvodny.
Pro usnadnění pozdější manipulace můžete rám namazat.
Důležité!
Umístění v rohu místnosti: Před umístěním
pole nejprve přišroubujte
odpovídající bočnici, viz.
kapitola 4.10.
Volně stojící rozváděč:
Před umístěním namontujte boční
podporu.
2. Pole vyrovnejte. Zkontrolujte
vodorovnost a svislost přední
strany pole rozváděče. Pokud je
potřeba, podložte pole ocelovým plátem v blízkosti upevňovacích bodů.
Důležité!

Obrázek 4.7
Řazení polí
1. Vyšroubujte připevnění spodní příčné vzpěry
2. Sešroubujte pole šrouby s ozubeným límcem

Podle prvního pole
se vyrovnávají všechna
ostatní, proto ho seřiďte
pečlivě.
3. Další pole umístěte vedle prvního podle dispozičního výkresu
rozvodny.
4. Pole opatrně přisuňte k sobě.
Vyrovnejte je podle obrázku 4.8
a 4.9.
5. Pole mezi sebou vepředu přišroubujte, viz. obrázek 4.7.
6krát šroub M8.
Utahujte momentem podle přílohy.
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Obrázek 4.8
Vyrovnání zadní strany polí

Obrázek 4.9
Vyrovnání přední strany polí

4.6

Spojení přípojnic
Varování!

Varování!
Ventily pro plnění
nádoby spojky přípojnic
nesmějí být během
montáže otevřeny.
Nebezpečí úniku plynu!

4.6.1

Důležité!
Nemíchejte mazadla MS
a KL!

Demontáž
ochranného krytu

1. Odstraňte krytky (2).
2. Povolte šrouby (3).
3. Sejměte ochranný kryt směrem
vzhůru (1).

4.6.2

Utahujte momentem
podle přílohy!

Obrázek 4.10
Demontáž ochranného krytu
1. Ochranný kryt
2. Krytky
3. Připevnění šrouby

Montáž nádoby
spojky přípojnic

Důležité!
Těsnění a přiléhající
plochy ošetřete SF6
víceúčelovým mazadlem
MS, viz. příloha
1. Přiložte distanční lištu.
2. Přiložte těsnění.
3. Umístěte nádobu spojky přípojnic a ozubené pojistné matice
M8 utahujte křížem.

Obrázek 4.11
Montáž nádoby spojky přípojnic
1. Nádoba spojky přípojnic
2. Těsnění
3. Distanční lišta
4. Pojistné matice M8
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4.6.3

Montáž přípojnice

1. Příprava kontaktních ploch:
– očistěte a odmastěte závity
čisticím prostředkem, viz.
příloha;
– všechny kontaktní plochy
ošetřete kontaktním mazadlem KL, viz. příloha.
2. Měděné spojky nasaďte
na měděné závitové trny
průchodky přípojnice a přišroubujte. Utahujte momentem
10 ± 1 Nm.
Jmenovitý proud přípojnice
Ir ≤ 630 A:
Jedna měděná spojka na fázi
630 A < Ir ≤ 1250 A:
Dvě měděné spojky na fázi.
Důležité!
Dávejte pozor na umístění a počet kulatých
pružinek, viz obrázek
4.12.

Obrázek 4.12
Spojení polí
1. Nádoba spojky přípojnic
2. Měděná spojka pro 630A přípojnici
3. Šroub s kulatou hlavou M10, 3krát kulaté pružinky, podložka
4. Dvě měděné spojky pro 1 250 A přípojnici
5. Lakované plochy musí být směrem ven (1 250 A)

U nádoby spojky přípojnic s připojením pro transformátor napětí
na přípojnici, viz. kapitola 5.2,
dbejte následujících pokynů:
Po přišroubování spojek s předmontovanými kontaktními trny
zkontrolujte jejich polohu podle
obrázku 4.13.
Důležité!
Kontaktní trny musí být
po montáži krytu v kontaktu se zástrčkou
ve vnitřním kónusu!
Obrázek 4.13
Spojení polí nádobou spojky přípojnic s připojením pro transformátor napětí
1. Přípojnice
2. Průchodka s vnitřním kónusem velikosti 1
3. Kontaktní trny s pružinou
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4.6.4

Měření odporu
spojky přípojnic

Důležité!
Dodržujte výrobcem
udávané údaje
pro měřicí přístroje
odporu.
1. Připojte měřicí přístroj.
2. Odpor měřte stejnosměrným
proudem z jednoho úseku přípojnice na druhý.
3. Překročí-li hodnota odporu
hodnotu udávanou v tabulce
povolte připevnění přípojnice,
pečlivě očistěte kontakty a opakujte montážní postup.

4.6.5

Obrázek 4.14
Náčrtek principu měření odporu spojky přípojnic (ukázka provedení 630 A)

Jmenovitý proud přípojnice [A]

Přípustný odpor [μΩ]

630

≤9

1 000 / 1 250

≤7

Montáž krytu nádoby
spojky přípojnic

Důležité!
Dodržujte polohu vložek
ventilů na krytu nádoby
spojky přípojnic podle
výkresu plynových
prostorů.
Důležité!
Těsnění a přiléhající
plochy ošetřete SF6
víceúčelovým mazadlem
MS (viz. příloha).
1. Přiložte distanční lištu
na nádobu spojky přípojnic.
2. Přiložte těsnění na vnitřní
stranu krytu nádoby spojky
přípojnic.
3. Nasaďte kryt nádoby spojky přípojnic a přišroubujte ozubenými
pojistnými maticemi M8, matky
utahujte křížem.

Obrázek 4.15
Montáž krytu nádoby spojky přípojnic
1. Distanční lišta
2. Těsnění (na vnitřní straně krytu nádoby spojky přípojnic)
3. Kryt nádoby spojky přípojnic
4. Vložka ventilu
5. Krytka
6. Ozubené pojistné matice M8
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4.7

Připevnění modulu
k rámu

Do rámu vyřežte závit M8 na předem určených místech (obrázek
4.16). K tomu nejprve vyvrtejte
otvory 6,8 mm. Pole přišroubujte
k rámu čtyřmi šrouby. Utahujte
předepsanými momenty, viz.
příloha.

Obrázek 4.16
Připevnění pole rozváděče k rámu
1. Ocelový rám
2. Pole – upevňovací body
3. Pole – podstavec

4.8
4.8.1

Naplnění nádoby spojky přípojnic izolačním plynem
Přehled ventilů

Obrázek 4.17 zobrazuje umístění
ventilů v nádobě spojky přípojnic.
● Úplně otevřete levý ventil. Je
označen číslem 2, viz. obrázek
4.18.
Ventil otevřete imbusem číslo 6.
Tím dojde k vyrovnání tlaků
a zaplnění nádoby spojky přípojnic izolačním plynem.
Opět nasaďte krytku.

Ventil uzavřen

Ventil otevřen

Obrázek 4.17
Řez nádobou spojky přípojnic při pohledu z přední strany rozváděče po naplnění plynem.
1. Levý ventil: pozice 2 (otevřený)
2. Pravý ventil: pozice 0 (zavřený)

Důležité!
Po otevření ventilů je
třeba počkat následující
dobu, než je rozváděč
připojen pod napětí:
Obrázek 4.18
Postavení ventilu s číslem 2. Míra
po otevření ventilu 12 ±1mm

● Pravý ventil zůstane zavřený. Je
označen číslem 0.
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Jmenovité
napětí

Čekací doba

12 kV

žádná

17,5 kV

min. 24 hod.

24 kV

min. 48 hod.

Pokud byla nádoba před otevřením ventilů vakuována, není třeba
před připojením napětí čekat
předepsanou dobu.

Varování!
Před rozdělením nebo
rozšířením polí musejí
být ventily uzavřeny.

Varování!
Pokud byla vakuována
nádoba spojky přípojnic,
musí být rozváděč
doplněn plynem na jmenovitý tlak Pr= 0,03 Mpa.

4.8.2

Provedení zkoušky
těsnosti

Důležité!
V tomto případě
dodržujte pokyny
v technické příručce
„Použití a zacházení
s izolačním plynem“
pro GMA (může být vyžadována
podle potřeby).

Po cca. 24 hodinách musejí
být všechna přírubová spojení
zkontrolována na únik plynu
SF6. Dodržujte návod k obsluze,
resp. pokyny výrobce přístroje
na detekci SF6.

4.8.3

Schéma plynových
prostorů

Na obrázku 4.19 jsou zobrazeny
všechny funkční a kontrolní součásti plynových prostorů tří polí.
Druh izolačního plynu:
fluorid sírový (hexafluorid síry,
SF6) podle IEC 60376.
Následující nádoby tvoří společně
jeden oddělený plynový prostor.
● Modul s 1–4 poli rozváděče.
● 1 nádoba spojky přípojnic, vždy
na pravé straně modulu.
● Nádoba ukončení přípojnice.
Každý plynový prostor je vybaven
teplotně kompenzovaným manometrem, plnicím ventilem a přetlakovým ventilem.

Obrázek 4.19
Příklad schématu plynových prostorů 3 polí v provozu
1. Modul s 1 až 4 poli rozváděče
2. Nádoba spojky přípojnic
3. Plnicí ventil
4. Zpětný ventil
5. Teplotně kompenzovaný manometr
6. Plynotěsné elektrické průchodky
7. Otevřený ventil (číslo 2)
8. Zavřený ventil (číslo 0)
9. Přetlakový ventil
10. Nádoba ukončení přípojnice
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4.9

Připojení zemních přípojnic

Zemní vedení je v poli přišroubováno ke spodnímu příčnému
profilu na přední straně nosného
rámu pole rozváděče.
Všechny součásti jsou dodávány s rozváděčem nebo jsou již
namontovány z výroby.
Důležité!
Ošetřete kontaktní
plochy a utáhněte
předepsanými momenty,
viz. příloha.
1. Očistěte všechny kontaktní plochy zemnicí přípojnice, spojky
zemnění a upevňovacího úhelníku a namažte je mazadlem
KL, viz. příloha.
2. Spojku zemnicích přípojnic prostrčte spárou v nosném rámu
do vedlejšího pole.
3. Na obou stranách k zemnicí
přípojnici přišroubujte upevňovací úhelník a spojku zemnění.
Přišroubujte upevňovací úhelník
k nosnému rámu pole rozváděče, viz. obrázek 4.20.
4. Spojte zemnicí přípojnici
s uzemněním budovy. (Propojovací vedení není součástí
dodávky.) Zemnicí přípojnice
musí být spojena s uzemněním
budovy na obou koncích. Každé
pole umožňuje připojení uzemnění budovy.
Důležité!
Postupujte v souladu
s platnými místními
předpisy pro uzemňovací systémy.
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Obrázek 4.20
Zemnicí přípojnice
1. Zemnicí přípojnice
2. Upevňovací úhelník
3. Spojka zemnění
4. Připojení vedení k uzemnění budovy (M12)
5. Šroub, pružinová podložka, podložka, matka M8
6. Šroub s ozubeným límcem, podložka, matka M8

4.10 Montáž bočnice
V případě umístění rozváděče do rohu musí být bočnice
na 1. pole namontována ještě
před jeho umístěním na místo,
protože poté již nebude k boku
rozváděče přístup.

Důležité!
Utahujte předepsanými
momenty, viz. příloha!
1.
Přišroubujte (8)
přední část bočnice (1).

2. Připevněte kabelový kanál (2)
k přední části bočnice (7).
3. Přišroubujte kabelový kanál (2)
vzadu dvakrát na příčné vzpěry
nádoby a jednou dole s nosným
rámem pole rozváděče (6).
4. Namontujte (5) kryt kabelového
kanálu.

Obrázek 4.21
Montáž levé a pravé bočnice
1. Přední část bočnice
2. Kabelový kanál
3. Kryt kabelového kanálu
4. Bod připevnění štítku
5. Připevnění krytu kabelového kanálu
(16krát M8 × 18)
6. Připevnění kabelového kanálu
– zadní část bočnice (3krát M8 × 25
a 1 distanční objímka)
7. Připevnění kabelového kanálu
– přední část bočnice (8krát M8 × 18)
8. Připevnění přední části bočnice
(4krát M8 × 12)
9. Krajní modul
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4.11 Montáž krytu mezery
Jednotlivé části krytu mezery
jsou součástí dodávky. Montáž je
stejná na levé i pravé straně.
Důležité!
Utahujte předepsanými
momenty, viz. příloha.

Kryt mezery zakrývá mezeru
mezi bočnicí rozváděče a stěnou
budovy.
Montáž bočnice je popsána
v kapitole 4.10.
1. Připevněte přední část krytu
mezery k bočnici
(šrouby s ozubeným límcem
M8).
2. Přiložte zadní část krytu
mezery podle obrázku a na zdi
vyznačte body pro vyvrtání
otvorů, v případě, že je mezera
A > 250 mm, vyznačte i body
pro vyvrtání otvorů na přední
části krytu.
3. Znovu odejměte zadní část
krytu mezery a vyvrtejte otvory
do zdi (průměr 10 mm), případně do přední části krytu
mezery (průměr 4,6 mm).
Do otvorů ve zdi zastrčte
hmoždinky.
4. Přišroubujte zadní část krytu
mezery ke zdi
(obrázek 4.23, číslo 5, utahujte
momentem 10 Nm).
5. Sešroubujte obě části krytu
mezery
(obrázek 4.23, číslo 6).
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Obrázek 4.22
Montáž krytu mezery
1. Zeď budovy
2. Zadní část krytu mezery

3.
4.

Přední část krytu mezery, nastavitelná
bočnice

Obrázek 4.23
Rozměry krytu mezery
1. Zeď budovy
2. Zadní část krytu mezery
3. Přední část krytu mezery, nastavitelná

4.
5.
6.

Bočnice
Hmoždinka se šroubem
Šroub do kovu M5

5 Montáž přídavných zařízení
(volitelně)
5.1

Měřicí transformátor napětí na přípojnici

Jednopólový, induktivní, kovově
krytý měřicí transformátor napětí
slouží k měření napětí na přípojnici.
Varování!
Dodržujte bezpečnostní
předpisy uvedené
v kapitole 1.5!
Montáž:
Důležité!
Utahujte předepsanými
momenty, viz. příloha.

Důležité!
Před montáží pečlivě
odmastěte a odstraňte
silikon z kónických
kontaktů v nádobě
spojky přípojnic i na transformátoru.
Důležité!
Dodržujte montážní
návod měřicího transformátoru napětí.

Obrázek 5.1
Měřicí transformátor napětí na nádobě spojky přípojnic
1. Nádoba spojky přípojnic
2. Měřicí transformátor napětí
3. Izolační a vyrovnávací díl
4. Kontaktní plochy
5. Vnitřní kónus pro připojení přístrojů

1. Vyčistěte kontaktní plochy
na zástrčce transformátoru
i na vnitřním kónusu v nádobě
spojky přípojnic. Poté oboje
namažte.
2. Pečlivě vyčistěte izolační plochy
na zástrčce transformátoru
i na vnitřním kónusu v nádobě
spojky přípojnic. Poté na oboje
naneste speciální mazadlo
dodané s transformátorem.
3. Opatrně a vystředěně zasuňte
transformátor do vnitřního
kónusu (5) a přišroubujte
jej – obrázek 5.1 (4krát šrouby
M8 s ozubeným límcem).
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Připojte kabely do odpovídajících
přípojek v nn skříni.
Důležité!
Postupujte v souladu
se schématem zapojení
konkrétního rozváděče.

Obrázek 5.2
Měřicí transformátor napětí na nádobě spojky přípojnice
1. Měřicí transformátor napětí
2. Sekundární vedení transformátoru
3. NN skříň

Demontáž transformátoru napětí:
Varování!
Vysoké napětí! Vypněte
a uzemněte přípojnici
pře započetím prací,
viz. návod k obsluze!
1. Odpojte sekundární vedení
transformátoru a označte jej.
2. Odšroubujte transformátor
(4 šrouby na přírubě).
3. Opatrně a vystředěně vytáhněte transformátor z vnitřního
kónusu pro připojení přístrojů.
Transformátor je těžký, dávejte
pozor!
Pokud je potřeba, připevněte
transformátor na hák jeřábu.
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5.2

Montáž zadní stěny v případě volného umístění v prostoru (IAC AFLR)

V případě umístění rozváděče
volně v prostoru, pokud bude
přístupný zepředu, ze strany
i zezadu, je třeba dodržet
požadavky IAC AFLR a musí být
namontována zadní stěna.
Všechny šrouby jsou velikosti
M8. Dodržujte momenty utažení,
viz. příloha. V případě spojení
s nosnou konstrukcí pole rozváděče použijte stávající šrouby.

Obrázek 5.3
Montáž zadní stěny
1. Ukončovací kryt zadní stěny
2. Výztuha

1. Připevněte upevňovací úhelníky
(4) na boční vzpěry nádoby.
2. Horní upevňovací úhelníky
(3) jsou potřeba jen u modulů
s více poli a připevňují se mezi
pole.
3. Ukončovací kryt zadní stěny (1)
přišroubujte k bočnici.
4. Podle obrázku 5.3 sešroubujte
ukončovací kryt, zadní stěnu (7)
a výztuhu (2). Ve spodní části
přišroubujte díly k nosné konstrukci pole místo k výztuze (2).

5. Další zadní stěny (7) přišroubujte postupně k předním (6)
a zadním (5) výztuhám, viz.
obr. 5.3. Upevňovací úhelníky
přišroubujte podle jejich polohy
stejnými šrouby. Ve spodní části
přišroubujte díly k nosné konstrukci pole místo k výztuze (5).
6. V případě, že se ve spodní
nosné konstrukci pole nachází
přetlakový ventil, namontujte
místo zadní stěny (7) kanál
pro odvedení přetlaku plynu (8).

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Horní upevňovací úhelník
Dolní upevňovací úhelník
Přední výztuha
Zadní výztuha

Zadní stěna
Kanál pro odvedení přetlaku plynu
Spodní kryt
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5.3
5.3.1

Dvojitá přípojnice
Požadavky
na místnost
rozvodny

Požadavky jsou popsány v kapitole 4.
Důležité!
Nejprve se nainstalují
všechna pole příslušná
přípojnici 1 a poté
všechna pole příslušná
přípojnici 2.

5.3.2

Umístění polí

1. Umístění polí příslušných přípojnici 1:
– jako v kapitole 4;
– postupujte podle dispozičního
výkresu rozvodny!
2. Umístění polí příslušných přípojnici 2:
– umístěte první pole příslušné
přípojnici 2 jako v kapitole 4;
– postupujte podle dispozičního
výkresu rozvodny!
3. Vyrovnání polí jako v kapitole 4:
– sešroubujte pole dohromady;
– spojte přípojnice a namontujte nádobu spojky přípojnic;
– připevněte moduly k ocelovému rámu;
– namontujte bočnice.
Navíc dbejte na přesné umístění
vzhledem k odpovídacímu poli
přípojnice 1. Vzdálenost mezi kontakty s vnějším kónusem jednotlivých fází musí být 698 ± 1 mm.
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(šířka panelu)
Obrázek 5.4
Umístění rámu
1. Rám z oceli 40 × 40 × 4
2. Průchod pro nízkonapěťové kabely
3. Průchod pro vysokonapěťové kabely
4. Bočnice
5. Základna pole rozváděče
6. Oblast pro křížové vyztužení
7. Body pro upevnění pole rozváděče
8. Hlavní pole s přípojnicí 1
9. Protější pole s přípojnicí 2

Spojovací vodiče
Pole rozváděče jsou standardně
vybavena kontakty s vnějším
kónusem podle DIN EN 50181
pro spojení systému přípojnice 1
a 2.
Typ kontaktu C
(Ir: 630 A nebo 1250 A, šroubové
kontakty se závitem M16)
Varování!
Před připojením spojovacích vodičů musí být
kontakty s vnějším
kónusem odmaštěny
a zbaveny silikonu pomocí čisticích prostředků, viz. příloha.
Během montáže i po montáži
nesmí být kontakty s vnějším
kónusem vystaveny mechanickému namáhání.
Postupujte podle montážního
návodu propojovacích vodičů.
Varování!
Postupujte přesně podle
montážního návodu
propojovacích vodičů
(včetně momentů
utažení).
Kontakty zemnicího vedení ošetřete podle přílohy a přišroubujte
k držáku (plechu) (šroubové spoje
M8).

Obrázek 5.5
GMA s dvojitou přípojnicí
1. Systém přípojnice 1
2. Kanál pro nn kabely
3. Systém přípojnice 2
4. Spojovací vodiče pro kontakty s vnějším kónusem
5. Připojení vn kabelů

Spojovací kanál nn skříní
Pro spojení nízkonapěťového
vedení:
1. Na nn skříň přišroubujte malý
kabelový kanál (šroubové spoje
M8).
2. Protáhněte kabely podle schématu zapojení.
3. Namontujte kryt kabelového
kanálu (šroubové spoje M6).
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5.3.3

Montáž přídavné
bočnice

● Pokud jste tak již neučinili,
namontujte bočnice podle kapitoly 4.
● Namontujte dva upevňovací
úhelníky (2) na každou bočnici
(5). 5x šrouby s ozubeným límcem (3) a matice M8 (4).
● Připevněte přídavnou bočnici
(1) k upevňovacím úhelníkům.
10x šrouby s ozubeným límcem
M8 (3).

Obrázek 5.6
Montáž přídavné bočnice
1. Přídavná bočnice
2. Upevňovací úhelník
3. Šrouby s ozubeným límcem M8
4. Matice M8
5. Bočnice polí rozváděče
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6 Skříň nízkého napětí
6.1

Připojení propojovacích kabelů

1. Kabely spojující jednotlivá pole
veďte postranními gumovými
průchodkami (3) (obrázek 6.1).
2. Propojovací kabely připojte
na odpovídající svorkovnice
v nn skříni podle schématu
zapojení.
3. Připevněte propojovací kabely
vhodnými držáky

Obrázek 6.1
Propojovací kabely mezi poli
1. Propojovací kabely
2. Svorkovnice

6.2

3.
4.

Gumová průchodka
Držák kabelů

Připojení kabelů nízkého napětí z externích zařízení

Kabely nízkého napětí podle
přání zákazníka jsou standardně
vedeny kabelovým kanálem
na pravé straně daného pole.
1. Protáhněte kabely nízkého
napětí z externích zařízení
kabelovým kanálem na pravé
straně daného pole. Kabely
připevněte stahovacími pásky.
2. Kabely nízkého napětí z externích zařízení připojte na svorkovnice v nn skříni podle
schématu zapojení.

Obrázek 6.2
Vedení kabelů nízkého napětí z externích
zařízení
1. Kabelové kanály pro kabely nízkého
napětí z externích zařízení
2. Krytka přístupu ke kabelovému
kanálu
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7 Připojení vysokého napětí
7.1

Popis vn připojení

Rozváděč je standardně vybaven
průchodkou s vnějším kónusem
pro připojení vn kabelů.
Standardní provedení polí kabelového vývodu a vývodu na transformátor:
Průchodka podle EN 50181, typ C
● Ir = 630 A (šroubový kontakt
se závitem M16)
● Ir = 1 250 A (šroubový kontakt
se závitem M16)
Volitelně pro pole vývodu
na transformátor:

Důležité!
K rozváděči mohou být
připojeny všechny
obvyklé kabelové
konektory v celoplastovém, kovově krytém
nebo částečně izolovaném
provedení pro kabel s papírovou
i plastovou izolací. Nářadí a příslušenství (upevňovací třmeny
kabelu, šrouby, pružinové podložky atd.) k montáži kabelového
konektoru nejsou součástí
dodávky rozváděče.

Průchodka podle EN 50181, typ A,
Ir = 250 A (zástrčkový
kontakt 7,9 +– 0,02
mm).
0,05

7.2

Důležité!
Dodržujte přesně
montážní návod systému
kabelových konektorů
(včetně momentu
utažení).
Varování!
Neobsazené přípojky
s vnějším kónusem
zakryjte izolačními
krytkami, které jsou
schopné izolovat vysoké napětí.
Tyto izolační krytky nejsou
součástí dodávky rozváděče.
Můžete je objednat přímo
u výrobce systému kabelových
koncovek.

Nákres s rozměry kabelového prostoru

Obrázek 7.1
Kabelový prostor v poli šířky 450 mm
U polí bez transformátoru proudu (např. vývod na přípojnici, odpínač) je hloubka přípojek o 140 mm větší
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Obrázek 7.2
Kabelový prostor v poli šířky 600 mm

Obrázek 7.3
Kabelový prostor v poli šířky 600 mm a dvěma kabelovými vývody s vnějším kónusem na fázi

33

7.3

Montáž kabelových konektorů

Důležité!
Pokud není uvedeno
jinak, dodržujte
momenty utažení,
viz. příloha.

Připevňovací otvory M8
(max. 10 Nm)
Hloubka pro šroub
max. 10 mm

Upevňovací úchyty
Ø 4,5 mm

Varování!
Nastavení držáku
kabelových příchytek
a přichycení kabelu
musí být provedeno tak,
aby na průchodky s vnějším
kónusem nepůsobily žádné další
mechanické síly! Působením
mechanických sil by mohlo dojít
k poškození průchodek a úniku
plynu.
1. Namontujte kabelový konektor na kabel podle instrukcí
výrobce.
2. Nastavitelný držák kabelových
příchytek nastavte do požadované polohy a upevněte (nastavitelný vodorovně i svisle,
šroubové spoje M8).
3. Odstraňte přepravní ochranné
krytky kontaktů s vnějším kónusem.
4. Připojte konektor na rozváděč:
– šroubový kontakt: Lehce
namažte vnější plochy
kónusu a šroubový kontakt,
viz. příloha. Nasaďte konektor, vyrovnejte jej a utáhněte
(závit M16) momentem nejvýše 40 ± 5 Nm.
– kolíkový kontakt: Lehce namažte vnější plochu kónusu
mazadlem KL. Kolíkový kontakt se nesmí mazat!
– konektor nasaďte a vyrovnejte podle pokynů výrobce
konektorů, přitom dbejte
na rovnoběžnost;
– nasaďte krytky a přišroubujte
je.
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Délka
na šroub
25–30 mm
Obrázek 7.4
Kabelový konektor pro typ přípojky C
podle EN 50181 (šroubový kontakt)

Obrázek 7.5
Kabelový konektor pro přípojku typu A
podle EN 50181 (násuvný kontakt)

5. Ošetřete kontaktní plochy zemnicího vedení (plášť konektoru
a měděný kryt), viz. příloha:
– připevněte zemní vedení
na držák kabelových příchytek.
Přídavnou konzolu pro montáž
držáku svodičů přepětí nebo tří
kabelových přívodů na fázi je
možné objednat u výrobce rozváděče.
Pokud jsou nainstalovány svodiče
přepětí, může být potřeba přídavná zemnicí přípojnice, na kterou budou namontovány držáky
svodičů přepětí.
– Ošetřete kontaktní plochy zemnícího vedení podle přílohy.
– Během montáže dodržujte
pokyny výrobce svodičů přepětí.

Obrázek 7.6
Kabelový konektor
1. Zemnicí vedení
2. Kabelová příchytka
3. Nastavitelný držák kabelových
příchytek

7.4

Kabelový prostor s krytem podlahy (volitelně)

Kabelový prostor polí rozváděče
může být ve výrobě opatřen krytem podlahy. Tím dojde k oddělení
kabelového prostoru a sklepa.
1. Před montáží kabelů odejměte
přední část krytu podlahy
a gumové průchodky.
2. Gumové průchodky vyřízněte
podle průměru kabelu a před
montáží kabelových konektorů
navlečte na kabel.
3. Po montáži kabelů nastavte
gumové průchodky do správné
polohy, znovu nasaďte přední
část krytu podlahy a přišroubujte ji.

Obrázek 7.7
Montáž krytu podlahy (1 kabel na fázi)
1. Gumové průchodky
2. Kabel vysokého napětí
3. Kryt podlahy část 1
4. Kryt podlahy část 2
5. Upevňovací úhelník

Obrázek 7.8
Kryt podlahy pro dva kabely na fázi se skládá ze tří částí

35

8 Závěrečné práce a uvádění
do provozu
8.1

Závěrečné práce

Varování!
Rozváděč musí být
vypnut. Všechny aktivní
části musejí být uzemněny.

Poškození laku

8.2

Uvádění do provozu

Rozváděče jsou práškově lakovány. Malá poškození laku mohou
být opravena běžně dostupným
lakem (standardní barva RAL
7044 nebo podobný odstín).

Kontrola spínacích funkcí a blokování
Důležité!
Dodržujte návod
k obsluze rozváděče
GMA.

Závěrečná kontrola
Čištění
● Vyčistěte všechna zašpinění
vzniklá během montáže.
● Odstraňte všechny poznámky,
nálepky, brožury a označení,
které již nebudou potřeba.
Držák nástrojů s informační
přihrádkou
● Držák slouží pro uložení pák,
klik, klíčů a návodů, které jsou
potřeba k obsluze rozváděče.
● Držák může být namontován
na levou nebo pravou bočnici
(dvakrát šroubové spoje M8
utažené momentem 20 ± 4 Nm).

Obrázek 8.1
1. Ovládací páka odpínače
a odpojovače
2. Klika pro napínání střádače
3. Dvojitý klíč
4. Přípravek pro simulaci vybavení
pojistky
5. Ovládací páka uzemňovače
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● Zkontrolujte poškození rozváděče, která mohla vzniknout
během přepravy nebo montáže.
● Zkontrolujte přístrojový štítek
a porovnejte s požadovanými
jmenovitými hodnotami.
● Zkontrolujte, zda jsou kabely
připojeny na odpovídající
přípojky podle fází, viz. návod
k obsluze.
● Zkontrolujte tlak plynu,
viz. návod k obsluze.
Jmenovitý plnicí tlak je
0,03 MPa.
● Zkontrolujte jmenovité napájecí
napětí skříně nízkého napětí.
● Zkontrolujte pomocné obvody.
Zkontrolujte zapojení kabelů
provedené na místě.
● Zkontrolujte montážní dokumentaci, zda jsou vyplněny
všechny protokoly a formuláře.
● Uzavřete všechny otevřené
kryty:
– přišroubujte kryt ovládacího
panelu;
– namontujte kryt kabelového
prostoru;
– nasaďte kryt kabelového
kanálu;
– zavřete dvířka skříně nízkého
napětí.

1. Ručně proveďte zkušební
sepnutí na každém spínacím
prvku.
Důležité!
Pokud je odpojené
napájecí napětí, jsou
všechny blokovací
magnety (podle typu
blokují posuvné krytky
a tlačítka výkonového vypínače)
v poloze „blokováno“.
2. Zkontrolujte ukazatel polohy
spínačů.
3. Zapněte napájecí napětí.
Důležité!
Střádač výkonového
vypínače bude automaticky napnut po zapnutí
napájecího napětí.
4. Zkontrolujte elektrickou
funkčnost ovládacích obvodů
a pohonů:
– motorové pohony odpojovače
a uzemňovače;
– zapínací a vypínací spouště
výkonového vypínače.
Zkontrolujte ukazatele polohy
spínačů a blokování, viz. návod
k obsluze, kapitola 6.
5. Nasaďte pojistky a zkontrolujte
jejich vybavení.

Vysokonapěťové zkoušky (volitelně)
Provádění vysokonapěťové
zkoušky přípojnice střídavým
napětím (volitelně):
1. Vývody vypněte a uzemněte.
2. Pole s přívodem zkušebního
napětí:
– odpojte a uzemněte;
– uzemněte transformátory
napětí a kapacitní měřicí
vazby;
– sejměte kryt kabelového
prostoru a připojte zkušební
kabely na přípojky s vnějším kónusem. Zbylé vnější
kónusy zakryjte izolační
krytkou.
3. Přípojnice:
– odmontujte transformátory
napětí a svody přepětí případně pokud je to možné je
uzemněte. Otevřené vnitřní
kónusy na nádobě spojky
přípojnic zakryjte izolační
krytkou;
– uzemněte kapacitní měřicí
vazby.

4. Vysokonapěťová zkouška střídavým napětím pole s přívodem
zkušebního napětí:
– Připojte zkušební zařízení
na zkušební kabel;
– rozepněte uzemňovač (odblokujte otvor ovládací kliky
uzemňovače simulováním
krytu kabelového prostoru,
viz. návod k obsluze, kapitola
Kabelové zkoušky);
– zapněte odpojovač a výkonový vypínač;
– proveďte vysokonapěťové
zkoušky střídavým napětím
pro všechny tři fáze podle
pokynů výrobce zkušebního
přístroje. Dbejte na přípustné
zkušební napětí!

5. Po skončení zkoušky:
– vypněte vypínač a uzemněte
pole s přívodem zkušebního
napětí;
– odpojte zkušební zařízení
a zkušební kabely;
– znovu připojte odmontované
nebo uzemněné transformátory napětí, měřicí kapacitní
vazby a svodiče přepětí;
– na pole s přívodem zkušebního napětí znovu připojte
kabely nebo nasaďte izolační
krytky a nasaďte kryt kabelového prostoru.

Důležité!
Přípustné hodnoty
zkušebního napětí podle
IEC 62271-200 musejí
být přísně dodržovány.

Obrázek 8.2
Polohy spínacích prvků během vysokonapěťové zkoušky pro čtyři pole
1. Pole rozváděče
2. Pole s přívodem zkušebního napětí
3. Transformátor napětí
4. Přípojnice
5. Zkušební zařízení (např. zdroj vysokého napětí, zkušební transformátor)
6. Zkušební kabel
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9 Práce na rozváděči
9.1

Výměna transformátoru
proudu

Transformátory proudu u rozváděče GMA jsou nasazeny na vnějším kónusu a v případě potřeby
mohou být snadno vyměněny.
Varování!
Vysoké napětí je životu
nebezpečné. Dodržujte
bezpečnostní předpisy
podle kapitoly 1.5.
1. Odpojte a uzemněte příslušné
pole, viz. návod k obsluze.
2. Odejměte kryt kabelového prostoru, viz. kapitola 4.4.
3. Odšroubujte kabelové konektory, viz kapitola 7.
4. Odpojte kabely nízkého napětí
transformátoru proudu ze skříně
nízkého napětí a svorky
označte.
5. Odmontujte přední přídržnou
desku transformátoru
6. Stáhněte starý transformátor
z vývodu a nasaďte nový.
Upevnění a připojení vedení
nízkého napětí proveďte v opačném pořadí, dodržujte momenty
utažení, viz. příloha!
7. Na závěr připojte kabelové
konektory a nasaďte kryt kabelového prostoru.

Obrázek 9.1
Výměna transformátoru proudu na vnějších kónusech
1. Transformátor proudu
2. Držák transformátoru
3. Vedení nízkého napětí od transformátoru
4. Kryt
5. Přídržná deska
6
Připevnění desek

Obrázek 9.2
Různá provedení transformátoru proudu
a) šířka pole 450 mm
b) šířka pole 600 mm
c) šířka pole 600 mm (dva vývody s vnějším kónusem na fázi)
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9.2

Rozšíření rozváděče
(volitelně)

Varování!
Dodržujte bezpečnostní
předpisy podle kapitoly
1.5! Odpojte a uzemněte
přípojnici.
Pro případné rozšiřování rozváděče může být poslední pole
na levém nebo pravém konci
vybaveno průchodkou přípojnice
a nádobou ukončení přípojnice.
Před rozšiřováním rozváděče
musí být odmontována příslušná
bočnice.
Demontáž nádoby ukončení
přípojnice
1. Uzavřete ventil na nádobě
ukončení přípojnice
(až na doraz imbusem velikosti 6, viz kapitola 4.8.
2. Odsajte a vakuujte izolační plyn
z nádoby a poté vyrovnejte tlak
s okolím.

Obrázek 9.3
Nádoba ukončení přípojnice

Důležité!
Dodržujte pokyny
v technické příručce
„Použití a zacházení
s izolačním plynem“
pro GMA.
3. Odmontujte nádobu ukončení
přípojnice.
4. Umístěte a namontujte další
pole podle kapitoly 4.
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10 Příloha
10.1 Pomocné prostředky a příslušenství

Prostředky objednávejte u AREVA
Energietechnik GmbH.
Použití jiných prostředků je nepřípustné.
Důležité!

Prostředky

Identifikační číslo

Čisticí prostředek pro prostory s izolačním plynem

S 009 002

Čisticí prostředek, plechovka 1 l (prostory mimo SF6) S 008 152
Mazadlo KL, plechovka 0,5 kg

ST 312-111-835

Víceúčelové mazadlo MS, plechovka 0,75 kg

S 008 134

Opravný lak, plechovka 500 g, RAL 7044 lesklá šedá AGS 009 492
Dodržujte bezpečnostní
pokyny pro používání
čisticích prostředků.

Čistič na vnější a vnitřní plochy
kónusů:
HAKU 1025-700
Chemische Werke Kluthe
Gottlieb-Daimler-Str. 12
D-69115 Heidelberg

Příslušenství

Identifikační číslo

Ovládací páka odpínače a odpojovače

AGS C26 267-01

Ovládací páka uzemňovače

AGS C01 133-01

Dvojitý klíč pro nn skříňku

AGS 434 101-01

Klika pro napínání střádače

AGS 617 831-01

Přípravek pro simulaci vybavení pojistky

AGS 085 562-01

Náhradní díly

Identifikační číslo

Těsnění
velikost 330 × 12 (nádoba spojky přípojnic)
velikost 420 × 12 (kryt nádoby spojky přípojnic)

S 060 680
S 060 681

10.2 Ošetření těsnicích ploch a těsnění
Důležité!
Těsnicích ploch ošetřených SF6 víceúčelovým
mazadlem se pokud
možno již nedotýkejte.
Každé znečistění může zhoršit
funkčnost (netěsnosti).
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1. Těsnicí plochy, těsnění a drážky
pro těsnění zvlášť pečlivě
vyčistěte čisticím prostředkem
pro prostory s izolačním plynem a hadříkem nepouštějícím
vlákna.
2. Pohledem zkontrolujte čistotu.
3. Neprodleně poté naneste SF6
víceúčelové mazadlo nylonovým štětcem nebo koženým
hadříkem.
4. Nylonový štětec nebo kožený
hadřík používejte pouze
k tomuto účelu a chraňte jej
před zašpiněním.

10.3 Ošetření kontaktů
Příprava kontaktů:

Důležité!
V žádném případě
nemíchejte různá
mazadla. Kontaktů
ošetřených mazadlem
KL se již pokud možno nedotýkejte.

Materiál kontaktu

Příprava

Postříbřené kontakty

Vyčistit 1)

Měď nebo měděná slitina

Vyčistit 1), odstranit jakékoliv pokrytí 2)

Pozinkovaná ocel

Odstraňte pasivaci, ale ne pozinkování 3)

Žárově pozinkovaný plech

Vyčistit 1), pasivace nemusí být odstraněna

1)

Důležité!

2)

Brusný prach se nesmí
dostat do prostor
s izolačním plynem.
3)

čištění hadříkem nepouštějícím vlákna, v případě silného znečištění
použijte čisticí prostředek
odstranit pokrytí
– celoplošným opracováním smirkovým plátnem nebo brusným kotoučem (hrubost 100 nebo 80) nebo
– ocelovým kartáčem, jehož použití je jednoznačně vyznačeno pouze
pro hliník nebo měď
Ocelovým nebo mosazným kartáčem

1. Kontakty připravte podle
tabulky.
2. Neprodleně po přípravě kontaktů podle tabulky naneste tenkou souvislou vrstvu mazadla
KL. Kožený hadřík, houbičku
nebo štětec používejte pouze
k tomuto účelu.

10.4 Momenty utažení
Pro všechny šroubové spoje
používejte:
– šrouby:
pevnostní kategorie ≥ 8.8,
– matice:
pevnostní kategorie 8.

Velikost
závitu

min.

Šroubové spoje nesmějí
být mazány.

max.

Moment utažení
[Nm]
min.

3,8

4,7

Matice bez ozubení

M6

7

9

M8

M8

16

24

M10

36

44

63

77

Tabulka 1:
Šrouby s šestihrannou hlavou a válcovou
hlavou (kromě drážkových šroubů)
a matice (bez ozubení)

Velikost
závitu
Šroubové spoje bez zajištění
(např. ozubením, vějířovou podložkou) musejí být zajištěny podložkou a pružinovou podložkou.

Velikost
závitu

M5

M12

Důležité!

Moment utažení
[Nm]

Moment utažení
[Nm]
min.

max.

M5

12,5

15,5

M6

32

40

M8

65

79

M10

90

110

7

max.
10

Ozubená matice
M8

13

18

Tabulka 3:
Matice v kombinaci s navařeným šroubem

Velikost
závitu
M6

Moment utažení
[Nm]
min.

max.

7

9

M8

16

24

M10

36

44

M12

63

77

Tabulka 4:
Šroubová spojení pro přenos proudu, vodič
měď

Tabulka 2:
Šrouby s ozubeným límcem a ozubené
matice
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Poznámky:
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Poznámky:
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Servis :
Budete-li mít jakékoli požadavky týkající se servisu,
prosím kontaktujte :
+420 382 219 417 nebo Zákaznické centrum.

Schneider Electric CZ, s.r.o.

Thámova 13 – 186 00 Praha 8
www.schneider-electric.com
Zákaznické centrum
Tel. : 382 766 333 – e-mail : podpora@schneider-electric.com
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