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Poznámky k tomuto manuálu

Jelikož jsou naše výrobky předmětem neustálého vývoje, vyhrazujeme si
právo provádět změny, týkající se norem, obrázků a technických údajů.
Všechny rozměry použité v tomto manuálu jsou udávány v milimetrech.

Účel a cílová skupina

Tento technický manuál popisuje provoz a údržbu vzduchem izolovaného
vysokonapěťového rozváděče řady GMA. Je určený výhradně zaměstnancům
výrobců nebo osobám certifikovaným na řadu GMA (Osvědčení o školení).
Činnosti popsané v tomto manuálu mohou být prováděny jedině zkušenými
elektrikáři s prokazatelnými zkušenostmi v oblasti:
■
řady GMA (Osvědčení o školení),
■
všech příslušných bezpečnostních opatření.
Návod k obsluze je součástí výrobku a musí být uložen tak, aby byl snadno
dostupný v každém okamžiku. Mohou ho používat pouze osoby, které
pracují na rozváděči. Pokud je rozváděč přemístěn na jiné místo, musí být
tento technický manuál přenesen na nové místo spolu s jednotkou.
Tento technický manuál nemůže popsat všechny možné případy,
nebo všechny specifické konfigurace výrobku. Pro informace, které nejsou
zahrnuty v této příručce, se obraťte na výrobce.

Referenční dokumenty

Podmínky a použité symboly

Spolu s technickým manuálem musí být dostupné i následující dokumenty:
■
kupní smlouva s ustanoveními ohledně specifického vybavení rozváděče a
právními podrobnostmi,
■
elektrická schémata / dokumentace příslušného rozváděče,
■
montážní návod GMA,
■
provozní manuály zařízení instalovaných v rozváděči:
– Systémy detekce napětí, např.. IVIS (č. AGS 531 751-01),
– Systémy detekce vnitřních oblouků ILIS (volitelné),
(č. AGS 531 761-01)
– Zařízení v nízkonapěťovém rozváděči.
Tento technický manuál používá určité pojmy a symboly. Ty upozorňují
na možná nebezpečí nebo poskytují důležité informace, které je třeba
dodržovat, aby se předešlo ohrožení osob a poškození zařízení:
„Nebezpečí!“
Tento výstražný symbol upozorňuje na nebezpečné elektrické
napětí. Kontakt může způsobit vážné zranění!
„Upozornění!“
Tento výstražný symbol upozorňuje na riziko zranění.
Dodržujte prosím všechna ustanovení označená tímto
symbolem, abyste předešli vážným nebo smrtelným zraněním.
„Poznámka:“
Tento symbol informuje o postupech, jejichž dodržování slouží jako
prevence poškození materiálu.

Použité zkratky
Otázky nebo připomínky?
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Ur :

Jmenovité napětí

Ir :

Jmenovitý proud

Máte nějaké dotazy nebo doporučení ohledně tohoto manuálu nebo potřebujete další
informace? Vždy se snažíme poskytnout vám co nejlepší informace pro optimální
a bezpečné používání našich výrobků. Proto neváhejte a obraťte se na nás
s jakýmikoliv doporučeními, změnami nebo zlepšovacími návrhy.
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1

Bezpečnostní pokyny

Rozváděč mohou obsluhovat jedině zkušení elektrikáři s prokazatelnými
zkušenostmi s řadou GMA, seznámení se všemi bezpečnostními předpisy.
Před zahájením práce na rozváděči si prosím pozorně přečtěte celý manuál.

Platné normy a předpisy:

■
■
■
■
■
1

AC rozváděč kovově zapouzdřený pro jmenovité napětí
> 1 kV do 52 kV, včetně IEC 62271-200
Použití a manipulace s fluoridem sírovým (SF6) ve vysokonapěťovém
rozváděči: IEC 62271-303
Aby se předešlo závažným haváriím, musí být dodrženy pracovní
a provozní pokyny.
Instalace: IEC 61936-1/EN 505221
Provoz elektrických zařízení: EN 50110-11

V zemi instalace zařízení musí být aplikovány příslušné národní normy.

Před zahájením práce
na rozváděči je důležité
splnit všechny
následující předpisy:

Nebezpečí!
Nebezpečí úmrtí vlivem vysokého napětí!
► Před provedením montáže nebo údržby musí být vždy
izolováno vysoké napětí a zajištěno uzemnění.
Nebezpečí!
Nebezpečí úmrtí vlivem napájecího napětí!
► Před provedením montáže nebo údržby je třeba vždy
izolovat napájecí napětí.
Nebezpečí!
Nebezpečí úmrtí vlivem vysokého napětí!
► Po odstranění krytů rozváděče může být odolnost na vnitřní
oblouk redukována, dokud nedojde k izolaci rozváděče od
napájení. Optimální bezpečnost obsluhy je zaručena pouze v
případě, že je během montáže rozváděč zcela odpojen od
napájení a řádně uzemněn.
Upozornění!
Riziko zranění pohyblivými částmi mechanických pohonů!
Před provedením montáže nebo údržby.
► Izolujte systém od napájecího napětí.

5 bezpečnostních pravidel

Postup v případě události
nebo nehody
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►

Uvolněte pružinový mechanismus ovládání vypínače
postupem VYP-ZAP-VYP.

►

Uvolněte energii pružinového mechanismu uzemňovače
přípojnic operací ZAP

1.
2.
3.
4.

Izolujte od napájecího napětí,
Ujistěte se, že nemůže dojít k neúmyslnému restartu (opětovnému zapnutí),
Ověřte nulové napětí,
Uzemněte a vyzkratujte,

5.

Zakryjte nebo zamezte přístupu k součástem pod napětím.

V případě vnitřní poruchy je rozváděč GMA vybaven otvory pro uvolnění tlaku,
které chrání pole a rozváděč před explozí.
Tento manuál neobsahuje informace ohledně bezpečnosti budov v případě interní
poruchy (zvýšený tlak v rozváděči a následné uvolnění tlakovými otvory). Výpočet
tlaků pro místnost s rozváděčem, včetně doporučení ohledně tlakových ventilů je
možné poskytnout za poplatek. Pro další informace kontaktujte prosím výrobce.
V případě požáru nebo vnitřní poruchy mohou být do okolí uvolněny toxické
a žíravé produkty rozkladu. Pro zajištění bezpečnosti dodržujte lokální předpisy.
V případě zranění osob poskytněte první pomoc nebo přivolejte lékaře.
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2.1

Konstrukce a popis

2

Základní panel GMA s vypínačem

Obrázky zobrazují typy rozváděčů s příslušným základním vybavením, bez odtlakovacího kanálu.
Rozšiřující modely nebo další příslušenství popisuje příslušná dokumentace rozváděče.
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Obr. 1
Pole GMA s vypínačem a průchodkami s vnějším kuželem:
1
Nízkonapěťová nástavba,
2
Řídící jednotka „GemControl“, včetně monitorování tlaku,
3
Ochrana, např. „Micom”,
4
Zásuvkové kontakty pro systém detekce napětí (volitelný systém „IVIS“),
5
Čelní ovládací panel pro manuální ovládání,
6
Kryt kabelového prostoru,
7
Vysokonapěťové kabelové průchodky s vnějším kuželem,
8
Uzemňovací sběrnice,
9
Zobrazeno: Napěťový transformátor na kabelovém přívodu (volitelně je k dispozici napěťový transformátor na přípojnici),
10 Proudový transformátor,
11 Nádoba s izolačním plynem s:
- Vakuovým vypínačem,
- 3-polohovým spínacím přístrojem (odpojovač a uzemňovač),
12 Uzemněný, izolovaný systém přípojnic;
13 Kryt přípojnic (volitelný)
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Obr. 2
Pole s vypínačem, napěťovým transformátorem a dvěma vn průchodkami pro kabel:
1
Nízkonapěťová nástavba,
2
Řídící jednotka „GemControl“, včetně monitoru tlaku,
3
Ochrana, např. „Micom“,
4
Zásuvkové kontakty pro systém detekce napětí (volitelný systém "IVIS"),
5
Čelní ovládací panel pro manuální ovládání,
6
Kryt kabelového prostoru,
7
Vysokonapěťové kabelové průchodky s vnějším kuželem,
8
Uzemňovací sběrnice,
9
Zobrazeno: Napěťový transformátor na kabelovém přívodu (volitelně je k dispozici napěťový transformátor na přípojnici),
10 Proudový transformátor,
11
Nádoba s izolačním plynem s:
- Vakuovým vypínačem,
- 3-polohovým přístrojem (odpojovač a uzemňovač),
12 Uzemněný, izolovaný jednopólový systém přípojnic;
13 Kryt přípojnic (volitelný)
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Obr. 3
Podélná spojka
Zobrazený s vypínačem a dvěma 3-polohovými spínači (pro uzemnění přípojnic):
1
Uzemněný, izolovaný systém přípojnic; volitelně je
k dispozici i přídavný kryt přípojnic,
2
Nádoba s izolačním plynem s:
- Vakuovým vypínačem,
- Dvěma 3-polohovými přístroji (odpojovač a uzemňovač),
3
Kryt kabelového prostoru,
4
Čelní ovládací panel pro manuální ovládání,
5
Ovládací jednotka „GemControl“, včetně monitorování izolačního plynu,
6
Nízkonapěťová nástavba.

AGS 531 021-01 Edition 03/2012
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2.2
Řady rozváděčů GMA

Rozváděče GMA jsou
v souladu s následujícími
normami:

■
■
■
■
■

Aplikovatelné normy
jsou kovově zapouzdřené
mají izolaci SF6
jsou typově zkoušené a prefabrikované
jsou zkoušeny na vnitřní oblouk (kvalifikace IAC)
jsou navrženy pro vnitřní instalace

Popis

Normy IEC

Rozváděč

IEC 62271-200
IEC 62271-1

Odolnost proti vnitřnímu oblouku

IEC 62271-200

Vypínač

IEC 62271-100

Uzemňovač

IEC 62271-102

Odpojovač

IEC 62271-102

Proudový transformátor

IEC 60044-1

Napěťový transformátor

IEC 60044-2

Systémy detekce napětí

IEC 61243-5

Ochrana proti náhodnému
kontaktu, cizím tělesům a vodě

IEC 60529

Instalace

IEC 61936-1

Provoz elektrických zařízení

EN 50110-1

Izolační plyn fluorid sírový SF6

IEC 60376

Použití a manipulace
s fluoridem sírovým (SF6)

Stupeň krytí vůči náhodnému
kontaktu a cizím předmětům

IEC 62271-303

Stupeň krytí vůči náhodnému kontaktu a cizím předmětům dle
IEC 60529
Hlavní elektrické obvody

IP65

Ovládací pohony

IP2X1

Nízkonapěťový rozváděč

IP4X1

Kabelový prostor

IP4X1

1 volitelně

2.3

IP5X

Prostředí a provozní podmínky

GMA je rozváděč pro vnitřní provedení a může být provozován pouze za
normálních okolních podmínek ve shodě s IEC 62271-1.
Podmínky prostředí (dle IEC 62271-1)
Třída teploty

„mínus 5 vnitřní“

Min./max. okolní teplota

°C

–51/+401

Průměrná teplota v průběhu 24 hodin

°C

≤ 351

Relativní vlhkost: 24 hodin/1 měsíc

%

≤ 95/≤ 90

Nadmořská výška instalace

m

≤ 10001

1 Další

hodnoty jsou k dispozici na vyžádání.

Provoz za jiných než normálních podmínek je možný pouze na základě
konzultace a písemného souhlasu výrobce.

AGS 531 021-01 Edition 03/2012
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2.4

Konstrukce a popis

Jmenovité hodnoty řady GMA

Maximální povolené jmenovité hodnoty závisí na podmínkách okolí, návrhu
rozváděče
a klasifikaci vnitřního oblouku (IAC) (viz též konfigurace rozváděče).
Proto mohou být tyto hodnoty omezené.
Pro více informací prosím kontaktujte výrobce.
Povolené jmenovité hodnoty rozváděče jsou specifikovány na příslušném
štítku rozváděče (Obr. 4, strana 11).
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Jmenovité napětí Ur

[kV]

12

17,5

24

Jmen. výdržné atmosférické impulzní napětí Up

[kV]

75

95

125

Jmenovité výdržné napětí Ud

[kV]

28

38

50

Jmenovitý proud, přípojnice Ir

[A]

≤ 2500

Jmenovitý proud, vývod Ir

[A]

≤ 2500

Jmenovitý výdržný špičkový proud Ip

[kA]

≤ 63/80

Jmenovitý zkratový vypínací proud Isc

[kA]

≤ 31,5

Jmenovitý zkratový proud Ik (3 s)

[kA]

≤ 31,5

Jmenovitý kmitočet fr

[Hz]

50/60
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2

2.5

Štítek

Označení typu na štítku rozváděče (obr. 4) obsahuje základní technické
údaje. Při kontaktování výrobce nebo při objednávání náhradních dílů jsou
potřebné následující údaje:
■ Typ
■ Sériové číslo
■ Rok výroby

1
2

3

4

Obr. 4
Štítek na čelním panelu
1 Typ
2 Sériové číslo
3 Rok výroby
4 Technické údaje

Následující příklad ukazuje
jednotlivé složky označení typu
(obr. 4, část 1):

Příklad

GMA

17 - 31 - 06

Řada GMA
Jmen. napětí 17,5 kV
Jmen. zkratový proud 31,5 kA/3s
Šířka rozváděče 600 mm

AGS 531 021-01 Edition 03/2012
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2.6
Popis pohonu

Konstrukce a popis

Technické údaje elektrického ovládání a zařízení
obsluhy

Mechanický pohon s integrovaným mechanickým blokováním a
komponenty elektrického ovládání mají modulární design. To umožňuje
snadný přímý přístup ke všem instalovaným komponentám. Odpojovače
a uzemňovače jsou navrženy jako třípolohové odpojovače.
Vypínač je vybaven pružinovým mechanismem, který zajišťuje rychlé
provozní cykly a možnost opětovného zapnutí.
Každý ovládací pohon spínacího mechanismu může být plně automatický a
s dálkovým ovládáním.
Automatika využívá tři oddělené motory s permanentními magnety:
■
na vypínači pro natahování spínací pružiny,
■
na odpojovači pro přímé spínání ZAP a VYP,
■
a na uzemňovači pro přímé spínání ZAP a VYP.
Mechanické blokování je možné zaměnit za elektrické za účelem plně elektrického
blokování.

Pohled na motorový pohon

1

3

2

Obr. 5
Označení modulárních pohonů a součástí zařízení
1 Odpojovač (-Q1),
2 Vypínač (-Q0),
3 Uzemňovač (-Q8).

Elektrické zařízení:

Elektricky ovládané komponenty mechanického pohonu mohou být napájeny
předepsaným jmenovitým napětím.
Jmenovité napájecí napětí
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Elektricky ovládané komponenty
vypínače

■
■
■

■

■

Konstrukce a popis

Motorový pohon vypínače (-Q0-M11),
motor s permanentními magnety, spotřeba 200 W.
Motorový pohon natahuje pružiny spínacího mechanismu.
1. vypínací cívka (-Q0-F11),
spotřeba 160 W.
Volitelně: 2. vypínací cívka (-Q0-F12),
spotřeba 160 W.
Vypínací napěťová cívka vypne vypínač do polohy VYP a zůstává
ve vypnutém stavu.
Zapínací cívka (-Q0-F21),
Zapínací cívka zapne vypínač do polohy ZAP a zůstává ve
vypnutém stavu.
Podpěťová cívka (-Q0-F13),
spotřeba 12 W (volitelně).
Podpěťová cívka vypne vypínač do polohy VYP v případě poklesu nebo ztráty
ovládacího napětí a zůstává v aktivním stavu.

Alternativa ke Q0-F13:
■

Volitelně: vypínací nízkoodběrová cívka / sekundární cívka (-Q0F14), spotřeba 0.3 W (12VDC).
vypínací nízkoodběrová cívka / sekundární cívka vypne vypínač s využitím
energie od proudových transformátorů.
(-F14 je určená pro ochrany MiCOM P115 a P116).

3
1

-Q0-F21
-Q0-M11
-Q0-F12

4
2
-Q0-F13

-Q0-F11

Obr. 6
Přehled elektrického ovládacího příslušenství
1
Podpěťová cívka -Q0-F14
2
Alternativa: modul s nízkoodběrovou cívkou / sekundární cívka -Q0-F14
3
Motor -Q0-M11
4
Vypínací cívka -Q0-F11, -F12, zapínací cívka -F21
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Konstrukce a popis

Spotřeba, cívky

Jmenovité napětí pohonu [V]
DC
24

48

60

Zapínací cívka
(-Q0-F21)

110

125

220

120

230

160 W

160 VA

Vypínací cívka (-Q0F11, -Q0-F12)

160 W

160 VA

Podpěťová
cívka (-F13)

12 W

12 VA

Nízko
odběrová
(-F14)

0,3 W, 12 VDC

Blokovací cívky
(-Q0-Y2,-Q0-Y3,-Q1Y1, -Q8-Y1,-Q11-Y1,Q12-Y1, -Q15-Y1,Q16-Y1)

Napěťové rozsahy, při
kterých cívky pracují
spolehlivě

AC

10,2 W

10,2 VA

Stejnosměrné
napětí
Vypínací cívky s/bez pružinového
mechanizmu

70 až 110 % Un

Zapínací cívka
Podpěťová
cívka

Střídavé napětí,
50/60Hz
85 až 110 % Un

85 až 110 % Un
Automatické
vypnutí

< 35 % [Un]

Bez
automatického
vypnutí

< 70 % [Un]

Zapnutí
je možné

≥ 85 % [Un]

Zapnutí
není možné

< 35% [Un]

Doby cívek a motorů
Minimální čas ovl. signálu “VYP“ el. vypnutí [V]

[ms]

20

Minimální čas ovl. signálu “ZAP“ el. zapnutí [V]

[ms]

20

[s]

přibl. 7

Čas natáhnutí pružinového mechanizmu
motorového pohonu

Technické údaje pomocných
obvodů

Jmenovité napájecí napětí pohonu [V]
DC
Spínací schopnost [A]
Časová konstanta
T=L/R [ms]
Jmen. zkrat. proud
Jmen. stálý proud [A]
Minimální spínací
schopnost
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24

48

60

110

125

220

120

230

8

4

3

2

1,7

1

10

10

≤ 20
100 A po dobu 30 ms
10
24 [V]; 15 [mA]
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Konstrukce a popis

Spotřeba a ochrana motorů odpojovačů, uzemňovačů
a vypínačů

Jmenovité napětí pohonu [V]
DC
24

48

Spotřeba motorů
pro odpojovače,
uzemňovače
a vypínače

60

AC

110

125

200 W

220

120

230

200 VA

Vhodný jistič
(vypínací char./
jmen. proud)

Blokovací cívka na vypínači

■

■

C 4A C 2A C 3A

C 1A

C 0,5A C 1A C 0,5A

Volitelně: Blokovací cívka na tlačítko ZAP (-Q0-Y2)
Spotřeba 10,2 W
V beznapěťovém stavu blokovací cívka blokuje mechanické tlačítko ZAP.
Volitelně: Blokovací cívka na tlačítko VYP (-Q0-Y3)
Spotřeba 10,2 W
V beznapěťovém stavu blokovací cívka blokuje mechanické tlačítko VYP.

1

-Q0-Y2

-Q0-Y3

2

Obr. 7
Přehled blokovacích cívek
1 Blokovací cívky -Q0-Y2 a -Y3
2 Rozložený modul tlačítka
Přímý přístup k blokovacím cívkám –Y2 a –Y3 je možný po uvolnění modulu
tlačítka upevněného pomocí tří šroubů.
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2

Pomocné spínače a kontakty
vypínače

Pomocné spínače pro indikaci polohy vypínače jsou vždy aktivovány přímo
spínací hřídelí přes příslušné propojení. Jejich poloha vždy odpovídá poloze
hlavních kontaktů vypínače. Spínací funkce jsou navrženy ve výrobě podle
příslušných elektrických schémat.
■
Pomocný spínač, poloha spínače, 18 kontaktů (-Q0-S011).
■
Pomocné kontakty pružinového mechanismu pro motorový pohon, 4 kontakty
(-Q0-S021).

■
■
■

Pomocný kontakt pružinového mechanismu se aktivuje při natažení pružiny
mechanismu.
1. pomocný kontakt na ZAP / VYP tlačítku (-Q0-S041).
2. pomocný kontakt na ZAP / VYP tlačítku (-Q0-S042).
3. pomocný kontakt na ZAP / VYP tlačítku (-Q0-S045).

■

Pomocné kontakty na mechanickém tlačítku ZAP / VYP se aktivují pomocí
těchto dvou tlačítek.
Pomocný kontakt na tlačítku VYP (-Q0-S043).
Pomocný kontakt na mechanickém tlačítku VYP se aktivuje tlačítkem VYP.
Pomocný kontakt brání elektrickému zapnutí, pokud je mechanicky
aktivované VYP.

Speciální pomocné kontakty

■

■

Pomocný kontakt na mechanickém zamykání (-S044, volitelný).
Pomocný kontakt (ZAPÍNACÍ kontakt) se aktivuje, pokud jsou otvor kliky
"Odpojovač / Uzemňovač" nebo tlačítko vypínače mechanicky uzamčené
klíčovým spínačem.
Pomocný kontakt na blokovacím krytu kabelového prostoru (-S046, volitelný).
Pomocný kontakt (VYPÍNACÍ kontakt) na blokování kabelového prostoru se
aktivuje při odemknutí nebo odstranění krytu kabelového prostoru.

1
-Q-0S-0S406411

-S043
-S042
-S041

2

-S045

--S
-SS00044446

--Q
-SS00022212
Q000--S
-Q

3

-S046
-Q0-S022

Obr. 8
Přehled pomocných spínačů
1 Pomocné spínače -Q0-S011
2
Pomocné kontakty -Q0-S041,-S042,-S043
3
Blok pomocných spínačů -Q0-S021 a -S022
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Elektricky ovládané
příslušenství pro odpojovače
a uzemňovače

2

■

■
■

■

■
■

■

Konstrukce a popis

Motor na odpojovači (-Q1-M11).
Motor s permanentními magnety, spotřeba 200 W.
Motorový pohon zapíná a vypíná odpojovač (otáčení doleva / doprava).
Pomocný spínač, poloha spínače, 14 kontaktů (-Q1-S011).
Stav pomocných spínačů závisí na poloze hlavních kontaktů odpojovače.
Blokovací cívka otvoru pro vložení kliky (-Q1-Y1).
Spotřeba 10,2 W (volitelné).
Blokovací cívka v beznapěťovém stavu blokuje otvor pro vložení kliky pro
mechanické ovládání odpojovače.
Motor na uzemňovači (-Q8-M11).
Motor s permanentními magnety, spotřeba 200 W
Motorový pohon zapíná a vypíná uzemňovač (otáčení doleva / doprava).
Pomocný spínač, poloha spínače, 14 kontaktů (-Q8-S011).
Stav pomocných spínačů závisí na poloze hlavních kontaktů uzemňovače.
Volitelné: Blokovací cívka otvoru pro vložení kliky (-Q8-Y1).
Spotřeba 10,2 W
Blokovací cívka v beznapěťovém stavu blokuje otvor pro vložení kliky pro
mechanické ovládání uzemňovače.
Volitelné: 1. pomocný kontakt na blokovací krytce pro odpojovač / uzemňovač
(-S151).
Pomocný kontakt na mechanické blokovací krytce odpojovače / uzemňovače.
Pomocný kontakt je aktivní, pokud je otvor pro vložení kliky odpojovače nebo
uzemňovače otevřený.

■

Volitelné: 2. pomocný kontakt na blokovací krytce odpojovače / uzemňovače
(-S152- popis jako výše).

1

-Q8-S011

-Q1-S011

2

-Q8-M11
-Q1-M11
-S151
-S152

-Q1-Y1
-Q8-Y1

3

4

Obr. 9
Odpojovač a uzemňovač
1
Pomocné spínače -Q1-S011,
-Q8- S011
2
Motor -Q1-M11,-Q8-M11
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Blokovací cívky -Q1-Y1,-Q8-Y1
Přídavný pomocný kontakt -S151,
- S152
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2.7

Konstrukce a popis

Účel použití

Plynem izolované vysokonapěťové rozváděče GMA jsou určeny výhradně
pro spínání a distribuci elektrické energie. Mohou být používány jedině
v rámci specifikovaných norem a technických parametrů rozváděče.
Jakékoliv jiné použití je nevhodné, může být nebezpečné a způsobit
poškození.

Vyloučení odpovědnosti

Výrobce nenese odpovědnost za škody, které nastanou, pokud:
■
nejsou dodrženy pokyny uvedené v tomto manuálu;
■
rozváděč není používán ke stanovenému účelu (viz výše);
■
rozváděč je nesprávně sestaven, zapojen nebo provozován;
■
jsou používány náhradní díly nebo příslušenství neschválené výrobcem;
■
je rozváděč změněn bez souhlasu výrobce, nebo jsou přidány nevhodné části.
Neručíme za díly dodané zákazníkem jako proudové a napěťové transformátory
apod.

2.8

Likvidace po skončení životnosti

Provozované zařízení obsahuje skleníkový plyn SF6 na bázi fluoru, na který se
vztahuje Kjótský protokol s rizikem vzniku globálního oteplení (GWP) 22 200.
SF6 musí být zpracován a nesmí být vypuštěn do ovzduší. Při převozu a manipulaci
s plynem SF6 je třeba dodržovat postupy stanovené v IEC 62271 Vysokonapěťové
rozváděče a přístroje - Část 303 Použití a manipulace s fluoridem sírovým (SF6).
Na požádání je možné poskytnout materiálový a recyklační list pro likvidaci rozváděčů
GMA na konci životnosti.
Likvidaci zajišťuje servisní oddělení výrobce jako placenou službu.
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3.1

Systém monitorování
izolačního plynu
Technické údaje

Izolační plyn

Typ izolačního plynu: Fluorid sírový SF6 dle IEC 60376.

„Utěsněný tlakový systém“

Nádoby rozváděče byly navrženy jako "utěsněný tlakový systém" podle definice v
dokumentu IEC 62271-200. Díky provedení "utěsněného tlakového systému"
nevyžaduje izolační plyn žádnou údržbu.
Během předpokládané doby životnosti a při provozu za normálních okolních
podmínek dle IEC 62271-1 není třeba izolační plyn doplňovat.

Vlastnosti monitorování
izolačního plynu:

Technologie plynového prostoru

■
■
■

teplotně kompenzovaný a nepřetržitě aktivní během provozu
nezávislý na nadmořské výšce instalace
jednoduchá indikace na přední straně rozváděče a na žádost zařízením
s kontaktem pro vzdálenou signalizaci.

Standardní řada rozváděčů GMA
složených z individuálních polí dle
provedení popsaných v kapitole 2.
Každé jednotlivé pole má svou vlastní
plynovou nádobu, ve které jsou integrovány
všechny vysokonapěťové přístroje.
Kromě toho je každá nádoba izolačního
plynu samostatná a obsahuje všechny
funkce pro monitorování a další prvky
pro řízení plynové části (Obr. 10).
–
–
–

1
2

3
4

Samouzavírací ventil plynu
Systém monitorování izol. plynu
Zařízení pro vyrovnávání tlaku

Obr. 10
Schéma plynového prostoru
1
Samouzavírací ventil izol. plynu
2
Monitorovací systém izol. plynu
3
Plynová nádoba
4
Zařízení na vyrovnávání tlaku

Zařízení na vyrovnávání tlaku

Při zvýšení tlaku zareaguje přetlakový ventil v zadní části pole.
Prostor pro uvolňování tlaku je kovově oddělen od kabelového prostoru.
V případě potřeby je dostupný přídavný panel pro uvolňování přetlaku plynu.

Samouzavírací ventil plynové
přípojky:

■

Systém monitorování
izolačního plynu:
Výstražné hodnoty
jmenovitého tlaku a systému
monitorování izolačního plynu

■
■
■

Systém pro monitorování izolačního plynu je připojen k samouzavíracímu
ventilu.
Na konci životnosti pole je k němu možné připojit zařízení k likvidaci,
viz také IEC62271-303.
Teplotně kompenzovaný plynový manometr, viz kapitola 3.3 nebo
spínač tlaku plynu ve spojení s řídící jednotkou "Gem Control", viz kapitola
3.4.

Jmenovitý tlak pre

MPa

0,03*

1. úroveň upozornění při poklesu
tlaku Pae
(= Minimální provozní tlak Pme)

MPa

0,02*

2. úroveň upozornění při poklesu
tlaku

MPa

0,01*

* Relativní tlak plynu uvedený v tabulce platí pro okolní teplotu
+20°C a atmosférický tlak 101,3 kPa abs.
Jmenovitý tlak (Pre), minimální provozní tlak (Pme) a první úroveň alarmu (Pae)
jsou vždy uvedeny na příslušném štítku daného pole.
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Systém monitorování
izolačního plynu

3

Postupy při různých úrovních upozornění

Význam

Stav relé pro dálkovou
signalizaci

Dielektrická odolnost nádoby

připravený k
provozu

Obě relé dálkové
signalizace jsou vypnuté

Izolační odolnost odpovídá údajům
na štítku

1. úroveň
upozornění při
poklesu tlaku

signalizační relé,
„1. úroveň upozornění“
zapnutá,
„2.
úroveň
upozornění“
zůstává
vypnutá
signalizační relé,
„2. úroveň upozornění“
zapnutá,
„1. úroveň upozornění“
zapnutá

Když se rozsvítí kontrolka pro
1. úroveň upozornění, izolační
odolnost stále odpovídá údajům na
štítku; úroveň izolace může být
snížena.

2. úroveň
upozornění při
poklesu tlaku

1

Izolační hladina je omezená.

Činnost
–
■
■
■

Kontaktujte servisní oddělení
Doplňte izolační plyn1 a
sledujte systém, zda se znovu
neobjeví 1. úroveň upozornění
Předpokládejte odstávku

■
■

Kontaktujte servisní oddělení
Odpojte rozváděč

Izolační plyn smí doplnit jen zkušená vyškolená osoba. Dodržujte příslušné bezpečnostní pokyny a postupy. Použití
a manipulace s fluoridem sírovým (SF6) ve vysokonapěťových rozváděčích musí probíhat v souladu s IEC 62271-303.

3.3

Tlakoměry

Tlakoměry jsou kompenzovány podle teploty okolí. Za stálého provozu se hodnota
zobrazovaného tlaku nemění, i když se mění teplota v místnosti s rozváděčem.

Varianty

■
■

Tlakoměr bez kontaktu pro dálkovou signalizaci (Obr. 11)
Tlakoměr s kontaktem pro dálkovou signalizaci (Obr. 12)

El. signalizační
kontakt

Spínací funkce: zapíná při poklesu tlaku při

1

... dosažení 1. úrovně upozornění

2

... dosažení 2. úrovně upozornění
3

2

1

4

1

3

2

4
Obr. 11
Tlakoměr bez kontaktu pro dálkovou
signalizaci
1
Ručička
2
Ručička v zelené zóně
(připravený k provozu)
3
Ručička v žluté zóně
(1. úroveň upozornění)
4
Ručička v červené zóně
(2. úroveň upozornění)
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Obr. 12
Tlakoměr s kontaktem pro dálkovou
signalizaci
1
Ručička
2
Ručička v zelené zóně
(připravený k provozu)
3
Ručička v žluté zóně
(1. úroveň upozornění)
4
Ručička v červené zóně
(2. úroveň upozornění)
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3.4
Spínač tlaku plynu

Systém monitorování
izolačního plynu
Spínač tlaku plynu a indikace v GemControl

Spínač tlaku plynu je pevně
našroubován na samouzavírací ventil
nádoby izolačního plynu (Obr. 13).
Umožňuje výměnu kdykoliv je to
potřeba.
Spínač tlaku plynu je teplotně
kompenzovaný. Pokud se mění
teplota izolačního plynu, signál
zůstává konstantní, protože tlak
izolačního plynu se nemění.

Obr. 13
1
Spínač tlaku plynu
2
Kabel k zobrazovací jednotce
3
Otočná matice
4
Samouzavírací plynový ventil

Spínač tlaku plynu má dva
ZAPÍNACÍ kontakty.
ZAPÍNACÍ kontakty definují dvě
hodnoty sepnutí, které signalizují tři
různé informace řídící a
zobrazovací jednotce GemControl,
podle provozních stavů (Obr. 14).

Komponenty a funkce
monitoru izolačního plynu

1

2
3

Obr. 14
Monitorování tlakové nádoby
1 Řídicí jednotka „GemControl“
2 Spínač tlaku plynu
3 Tlaková nádoba
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4.1

Systémy detekce přítomnosti
napětí (VDS)
Násuvný systém detekce napětí

Napětí systému nebo stav nulového napětí vývodů se detekuje pomocí
samostatného měřicího systému dle IEC 61243-5. Násuvné kontakty pro indikátory
jsou umístěny v přístrojovém prostoru pod nízkonapěťovou nástavbou.
Lze používat kapacitní indikátory přítomnosti napětí všech schválených výrobců.
Poznámka:
● Indikátory napětí používejte v souladu s provozními manuály
výrobce.
● Všechny tři fáze L1, L2 a L3 je třeba monitorovat současně.
Nepoužívané násuvné kontakty zakryjte krytem.

Obr. 15
Indikátor napětí (HR-ST)
Horstmann GmbH

4.2

Obr. 16
Násuvné kontakty HR systém

Integrovaný systém detekce napětí IVIS

IVIS je integrovaný sytém detekce
napětí s integrovaným displejem pro
stanovení nulového napětí / napětí
systému dle IEC 61243-5.
Systém IVIS byl navržen pro maximální
provozní spolehlivost. Nevyžaduje
napájení z externího zdroje. Obsahuje
odolnou zapouzdřenou elektroniku
a díky trvalému monitorování
nevyžaduje údržbu.
Blikající šipka na displeji indikátoru
znamená stále přítomné hlavní napětí
v definovaném rozsahu (Obr. 17).
Systém IVIS nevyžaduje opětovné
elektrické zkoušení jako podobné
systémy detekce napětí.

Obr. 17
Displej IVIS. Displej IVIS je
umístěný v přístrojovém prostoru
pod nízkonapěťovou nástavbou.

Poznámka:
Všechny funkce a informace ohledně systému IVIS
naleznete v příslušném provozním manuálu „IVIS“.
(Č. AGS 531 751-01).

AGS 531 021-02 | Edition 01/2
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4.3

Systémy detekce přítomnosti
napětí (VDS)
Fázový komparátor
Poznámka:
Před prvním připojením rozváděče pod napětí vždy
zkontrolujte sled fází.

Při použití IVISu je možné provést porovnání fází pomocí fázového komparátoru
DEHNcap/PC-LRM (Obr. 18, ref. č. AGS C26320-01).
Fázový komparátor je volitelné příslušenství a není součástí dodávky.

Obr. 18
Fázový komparátor DEHNcap / PC-LRM

AGS 531 021-02 | Edition 01/2
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5.1

Provoz

Ovládací mechanismus pro manuální ovládání

Pro ovládání polí řady GMA jsou k dispozici dva různé koncepty ovládání z hlediska
principu.

Typy ovládání:
–

–

Panel s mechanickým
blokováním spínaných přístrojů

Panel s elektronickým blokováním
spínacích přístrojů přes I&C

AGS 531 021-02 | Edition 01/2013

Manuální ovládání spínacích přístrojů
určuje podmínky ovládání a blokování.
■
Kompletní manuální ovládání všech
instalovaných spínacích přístrojů,
včetně logistiky, vnitřních panelů
a mechanického blokování
rozváděče naleznete v kapitole
5.5.1.
■
Volitelný motorový pohon
pro odpojovač.
■
Volitelný přídavný cylindrický
uzamykatelný mechanismus
pro spínací přístroje.
■
Motorový pohon spínacích
přístrojů je možné ovládat
manuálně i elektricky.
Systém I&C musí odpovídat
mechanickému blokování.
Dálkové ovládání spínacích přístrojů
přes I & C určuje podmínky ovládání a
blokování.
■
Odpojovač a uzemňovač jsou
navrženy s motorovým pohonem
na principu elektrického ovládání.
■
K dispozici je nouzový manuální
režim ovládání všech spínacích
přístrojů.
■
Neintegrovaná ochrana
mechanickým blokováním!
■
Pro manuální nouzový režim je
nezbytný cylindrický systém
zamykání (standardně).

Obr. 19
Rozhraní manuálního ovládání
s mechanickým blokováním spínacích
zařízení.

Obr. 20
Rozhraní manuálního ovládání bez
integrovaného mechanického
blokování spínacích přístrojů.
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Provoz

Přívod / vývod s vypínačem

Obr. 21
Pole s vypínačem
1
Otvor pro aktivaci odpojovače
2
Indikátor polohy odpojovače
3
Cylindrický zamykací mech.
Blokování spínacích přístrojů
- mechanické: volitelně
- přes I&C: standardně
4
Tlačítko VYP vypínače
5
Tlačítko ZAP vypínače
6
Počítadlo operací
7
Štítek
8
Blokáda dveří kabelového
prostoru ) volitelně)
9
Otvor na kliku pro manuální
natažení pružinového
mechanismu pohonu vypínače

10
11
12
13
14

Indikátor stavu pružinového
mechanismu: uvolněný/natažený
Indikátor polohy vypínače
Indikátor polohy uzemňovače
Otvor pro aktivaci uzemňovače
Blokovací závora pro odpojovač
a uzemňovač (pouze v případě
mechanického blokování
spínacích přístrojů)

Odpojovač přípojnic
Pole odpojovače přípojnic
s odpojovačem a uzemňovačem
(volitelný), bez vypínače. Seznam a
popis ovládacích komponent
a indikátorů naleznete na Obr. 21.

Obr. 22
Pole odpojovače přípojnic
AGS 531 021-02 | Edition 01/2013
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Pole podélné spojky s uzemňovačemem

Provoz

Pole podélné spojky je určeno na propojování různých přípojnicových polí.
Pro pole s:
■
vypínačem, odpojovačem a uzemňovačem,
■
odpojovačem přípojnic s odpojovačem a uzemňovačem.

Obr. 23
Pole přípojnic
1
Indikátor polohy levého uzemňovače
2
Otvor pro aktivaci levého uzemňovače
3
Blokovací závory levého odpojovače a uzemňovače (pouze v případě mechanického blokování
spínacích přístrojů)
4
Otvor pro aktivaci levého odpojovače
5
Indikátor polohy levého odpojovače
6
Mechanické zamykání s cylindrickým zámkem
Blokování spínacích přístrojů
- Mechanické: volitelně
- Přes I & C: standardně
7
Tlačítko VYP vypínače
8
Tlačítko ZAP vypínače
9
Indikátor polohy vypínače
10 Indikátor stavu pružinového mechanismu: uvolněný / natažený
11 Počítadlo operací vypínače
12 Otvor pro manuální natažení pružinového mechanismu pohonu vypínače
13 Štítek
14 Indikátor polohy pravého uzemňovače
15 Otvor pro aktivaci pravého uzemňovače
16 Indikátor polohy pravého odpojovače
17 Otvor pro aktivaci pravého odpojovače
18 Blokovací závora pravého odpojovače a uzemňovače (pouze v případě mechanického blokování
spínacích přístrojů)

AGS 531 021-02 | Edition 01/2013
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5.2

Blokování
Upozornění!
Nebezpečí v případě chybného provozu rozváděče!
Kompletní blokování rozváděče může být zajištěno pouze
s kompletním systémem zamykání.
Poznámka:
Při návrhu blokovacích systémů prosím věnujte pozornost
specifickým el. schématům / dokumentaci rozváděče.

5.2.1
Základní příslušenství pro pole s
mechanickým blokováním
spínacích zařízení

■
■
■

■

Vnitřní mechanické blokování pole

Pokud je vypínač zapnutý, blokovací krytka odpojovače a
uzemňovače je uzamčena.
Blokovací krytka uvolňuje vždy pouze jeden ovládací otvor (odpojovač
nebo uzemňovač), nebo jsou oba uzamčené.
Ovládací kliku odpojovače a uzemňovače je možné vytáhnout pouze
v příslušné koncové poloze.
Pokud klika odpojovače nebo uzemňovače není vytažena, nebo je blokovací
krytka zavřená, jsou uzamčeny následující komponenty:
–

Tlačítko vypínače ZAP/VYP,

–

Dálkový ovl. signál ZAP/VYP je blokovaný,

–
Motorový pohon (volitelný).
Pokud má pole dvě blokovací krytky (pole přípojnic), jsou uzamčeny
následující části:
–

Obě blokovací krytky není možné otevřít současně,

–

Blokovací krytky jsou blokovány v závislosti na poloze odpojovače nebo
uzemňovače (viz tabulka blokování na straně 33).

5.2.2

Mechanický zámek s možností uzamčení visacím
zámkem (volitelný)

Na požádání mohou být vypínače,
odpojovače a uzemňovače vybaveny
adaptérem pro visací zámky pro
blokování mech. ovládání (Obr. 24).
Visací zámky nejsou zahrnuty
1
v dodávce od výrobce.

2

Obr. 24
1
Blokovací krytky pro tlačítka
ZAP/ VYP
2
Blokované otvory odpojovače
a uzemňovače
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5.2.3
Volitelné příslušenství
pro pole s mechanickým
blokováním spínacích
zařízení

Mechanické zamykání s cylindrickým zámkem pro pole s
mechanickým blokováním spínacích zařízení (volitelné)

Na odpojovače a uzemňovače a na ZAP tlačítko vypínače je možné dodatečně
instalovat cylindrický zamykací mechanismus (Obr. 25).
V případě potřeby lze do cylindrického blokovacího mechanismu zahrnout i tlačítko
VYP.
Cylindrický mechanismus uzamyká blokovací závoru (1) a tlačítka (4).

1
2
3
4

Obr. 25
1
Blokovací závora
2
Informační štítek
3
Mechanické zamykání s cylindrickým zámkem
4
Tlačítko ZAP/VYP

Funkce blokování:

Ovládání odpojovače a uzemňovače
Poloha klíče a směr
otáčení
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manuálně
(blokovací závora)

elektricky
(motorem
ovládaný
mechanismus)

lze
vytáhnout

zablo
kovaná

nelze
vytáhnout

volná

zablokovaný

nelze
otočit ani
vytáhnout

otevřená

zablokovaný

volný
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5.2.4
Povinné pro pole s elektrickým
blokováním spínacích zařízení
prostřednictvím I&C

Mechanické zamykání s cylindrickým zámkem pro pole
bez mechanického blokování spínacích zařízení

Elektronicky blokované pole přes I&C, bez integrovaného mechanického blokování
a cylindrického zamykacího mechanismu (Obr. 26).
Upozornění!
Riziko nesprávného použití spínacích přístrojů. Pokud je
cylindrický mechanismus deaktivován, rozváděč není
zablokovaný! Spínací operace na nezablokovaném rozváděči
mohou provádět pouze oprávněné osoby.
Cylindrický mechanismus zamyká:
■
Ovládací otvory odpojovače (Obr. 26, část 2),
■
Ovládací otvory uzemňovače (část 1),
■
Tlačítko ZAP (část 5).
V případě potřeby lze do cylindrického zámku zahrnout i tlačítko VYP (část 6).
Štítek (část 3) indikuje, že během manuálního provozu není blokování aktivní!
1

2
3
4
5
6

Obr. 26
1. Ovládací otvor uzemňovače
2. Ovládací otvor odpojovače
3. Informační štítek
4. Mechanické zamykání s cylindrickým zámkem
5. Tlačítko vypínače ZAP
6. Tlačítko vypínače VYP

Funkce blokování:

Poloha klíče
a směr otáčení

lze vytáhnout
nelze
vytáhnout
nelze otočit ani
vytáhnout
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Ovládání odpojovače a uzemňovače
manuálně
(otvor pro ovládání)

zablokovaný

elektricky
(motorem ovládaný
mechanismus)
volný

volný

zablokovaný

volný se zasunutou
klikou

zablokovaný
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5.2.5

Blokovací cívky jsou
k dispozici pro následující
spínací přístroje:
Symbol blokování pomocí
blokovacích cívek

Blokovací cívky pro pole s
mechanickým blokováním
spínacích zařízení

Elektromagnetické blokování (volitelné)

Elektromagnetické blokovací cívky je možné použít pro blokování uvnitř a mezi
skříněmi:
■
Ovládací otvory odpojovače a uzemňovače přes blokovací krytky jsou
zajištěny proti vytažení;
■
Tlačítka vypínače ZAP a VYP jsou zablokované.
Poznámka:
●
Při výpadku napájecího napětí jsou všechna el. blokování v
„zablokované“ poloze. Řešení: Obnovení napájení.
●
Při návrhu blokovacích schémat prosím postupujte dle
specifických elektrických schémat rozváděčů.
●
Pokud nejsou pro zamykání použity žádné blokovací cívky, je
třeba použít mechanické zamykání s visacími nebo cylindrickými
zámky (viz kapitoly 5.2.3 a 5.2.2 na straně 28).

Blokovací cívky jsou
nutné pokud, ...

Funkce blokování

... má odpojovač motorový
pohon

tlačítko vypínače ZAP

... je v rozváděči podélná
spojka

–

obě blokovací závory uzemňovačů v
přípojnicovém poli

–

všechny odpojovače ve vývodových polích
nebo přídavných spojkách

Pravá strana přípojnic

Levá strana přípojnic

1

1 2

2

1

1

Blokovací cívka

Obr. 27
Blokovací cívky v rozváděči GMA blokují přípojnicové pole
1
Blokovací cívka na blokovací závoře odpojovače ve vývodovém poli
1
Blokovací cívka na blokovací závoře uzemňovače v přípojnicovém poli
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5.2.6
■
■

Blokovací mechanismy
v polích vypínačů pouze
s mechanickým blokováním
spínacích zařízení

Tabulka funkcí mechanického blokování pro různé typy polí

Všechny v mechanickém provedení,
V případě dálkového ovládání musí být blokovací mechanismy
programovány analogicky přes I&C.

Vysvětlivky:
„–“

bez blokovací funkce

„zablokováno“

není možné zasunout kliku nebo zablokované tlačítko

„nezapojeno“
„volno“

kliku lze zasunout, ale spínání nefunguje
provozní funkce jsou odblokovány

Poznámka:
Rozváděče s podélnou spojkou:
Blokovací cívky jsou povinné pro zajištění trvalého blokování
mechanických rozhraní pro ovládání.
Jinak je třeba použít cylindrické nebo visací zámky.

Schémata
možných
spínacích poloh

Vypínač
Tlačítko VYP
Odpojovač
Blokovací krytka
Uzemňovač
Blokovací krytka
Ovládací klika
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ZAP

VYP

ZAP

VYP

volno

–

volno

–

ZAP/VYP

ZAP

VYP

VYP

zablokováno
VYP

zablokováno
–

volno
VYP

volno
nezapojeno

zablokováno
ZAP

zablokováno
–

volno
VYP

volno
–
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■

Blokovací mechanismy
v případě podélné spojky
v rámci jednoho pole

■
■

Všechny mechanismy navržené v ručním ovládání kromě blokovací cívky ( EM)
která je jednoznačně specifikována
Blokování je třeba aplikovat analogicky i při sledu přípojnice zleva nebo zprava
V případě dálkového ovládání musí být blokování programovány pomocí řídící
jednotky.

Vysvětlivky:
„–“

bez blokovací funkce

„zablokováno“

není možné zasunout kliku nebo zablokované tlačítko

„nezapojeno“

kliku lze zasunout, ale spínání nefunguje

„volno“
„EM“

provozní funkce jsou odblokovány
elektromagnetické blokování (blokovací cívka)
Poznámka:
Blokovací cívky jsou povinné pro zajištění trvalého blokování
mechanických rozhraní pro ovládání.
Jinak je třeba použít cylindrické nebo visací zámky.

Schémata
možných spínacích
poloh
Vypínač

VYP

ZAP

VYP

Tlačítko VYP

–

volno

–

Střadač

–

–

–

VYP

ZAP/VYP

ZAP

volno

zablokováno

–

–

Odpojovač - pravá

VYP

ZAP/VYP

Blokovací krytka pravá

volno

zablokováno

Ovládací klika

–

–

VYP

VYP

Odpojovač - levá
Blokovací krytka –
levá
Ovládací klika

Uzemňovač – levá
Blokovací krytka –
levá

volno

Ovládací klika

–

–

VYP

VYP

Uzemňovač - pravá
Blokovací krytka pravá
Ovládací klika

zablokováno

volno
–

–

ZAP

ZAP

blokováno

blokováno

blokováno

–

–

–

ZAP

VYP

volno

zablokováno

–

–

VYP

volno

volno

–

ZAP

vystřádáno

VYP

ZAP

zablokováno

–

–

VYP

VYP

ZAP

volno

volno

volno

odděleno

blokování
pravé rotace

–

ZAP

zablokováno

VYP

zablokováno

–

–

VYP

VYP

zablokováno zablokováno
–

–

VYP

VYP

zablokováno

zablokováno

–

–

VYP

VYP

VYP

ZAP

ZAP

volno

blokováno

volno

volno

–

–

volno

blokováno

volno

–

–

–
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blokování
pravé rotace

–
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5.3

Popis obsluhy

Rozváděč mohou obsluhovat jedině zkušení elektrikáři s prokazatelnými
zkušenostmi s řadou GMA, seznámení se všemi bezpečnostními
předpisy.
Upozornění!
Riziko nesprávného použití spínacích přístrojů.
Aby se vyloučily chybné spínací operace, je třeba dodržovat níže
popsané provozní sekvence. Každou spínací operaci je třeba
dokončit.
■

■

■

Zkontrolujte přítomnost napájecího napětí.
Pokud není přítomno napájecí napětí, blokovací cívky (uzamykající blokovací
krytky a tlačítka vypínače, v závislosti na konfiguraci), jsou v „uzamčené“
poloze.
Podpěťová vypínací cívka je aktivní (volitelná).
Opatření: Obnovte napájecí napětí.
Příslušenství je dodáváno spolu s polem. Provoz je povolen pouze s originálním
pomocným příslušenstvím (viz kapitola 8.2 „Příslušenství“ na straně 51).
Po každém spínacím cyklu s použitím ovládací kliky tuto kliku vytáhněte
a odložte na určené místo.
Dodržujte podmínky blokování (kapitola 5.2.6, strana 32).

5.4

Použití vypínače

5.4.1

Natažení ovládacího mechanismu vypínače

Výchozí poloha:
■ Vypínač „VYP”,
■ Pružinový mechanizmus „uvolněný“.

Natahování pomocí motoru

Pokud je přítomno napájecí napětí, pružinový ovládací mechanizmus se
automaticky natáhne.
Indikátor polohy ovládacího mechanismu ukazuje "natažený" (Obr. 28).

Manuální natažení

1.

2.

Vložte kliku.
Otáčejte kliku ve směru hodinových ručiček, dokud indikátor neukáže symbol
„Natažený“.
Pokud se v průběhu natahování spustí motor, nezpůsobí to žádné riziko.
Vytáhněte kliku a odložte ji na bezpečné místo.

1

Obr. 28
Natáhněte pružinový mechanismus vypínače manuálně (natáhněte pružinu)
1
Indikace - pružinový mechanismus ovládání je natažený.
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5.4.2
■
■

Zapnutí (ZAP)

Spínací operace na vypínači

Stiskněte tlačítko „ZAP“ (Obr. 29) nebo
elektricky aktivujte zapínací cívku
-Q0-F21.
1

Pružinový mechanismus indikuje
„uvolněno“ (1). Indikátor polohy
vypínače ukazuje „ZAP“ (2).
2

Poznámka:
Pružinový mechanismus
je možné natáhnout
(manuálně) hned po
zapnutí vypínače.
Pokud je přítomno napájecí napětí,
pružinový mechanismus ovládacího
pohonu se natáhne automaticky
pomocí motoru.

Vypnutí (VYP)

■

■

■
■

Obr. 29
Manuální zapnutí vypínače
1
Pružinový mechanismus
„uvolněný“
2

Indikátor polohy vypínače ZAP

Stiskněte tlačítko „VYP“ (Obr. 30),
nebo elektricky aktivujte vypínací
cívku -Q0-F11/-Q0-F12, nebo
sekundární cívku -Q0-F14, nebo
podpěťovou cívku -Q0-F13.

Indikátor polohy vypínače ukazuje
„VYP“ (1).
1

Obr. 30
Manuální vypnutí vypínače
1
Indikátor polohy vypínače VYP

5.4.3

Indikátory polohy vypínače a možné provozní sekvence

Pol.

Indikátor polohy
Pružinový mechanizmus

Indikátor polohy
Vypínač

Možné provozní
sekvence

1

uvolněný

VYP

není

2

natáhnutý

VYP

C–O

3

uvolněný

ZAP

O

4

natáhnutý

ZAP

O–C–O

C = ON (Zapnutý)
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Použití odpojovače a uzemňovače

5.5

Poznámka:
Ovládací mechanismus odpojovače a uzemňovače nemá koncovou
polohu a umožňuje otáčení klikou i po dosažení koncové polohy.

5.5.1

Manuální ovládání odpojovače

Obrázky a následující popis platí pro provedení polí s integrovaným mechanickým
blokováním spínacích přístrojů a volitelným cylindrickým zámkem.
Pole bez integrovaného mechanického blokování spínacích přístrojů
neobsahují blokovací závoru (Obr. 31 a Obr. 32, část A). Otvor pro manuální
ovládání je uvolněný nebo blokován přímo cylindrickým zámkem.

Manuální zapínání odpojovače

Výchozí stav:
■

Vypínač

■

Odpojovač

VYP

■

Uzemňovač

VYP

■

Blokovací závora

blokovaná

VYP

1.

Vložte klíč do cylindrického zámku
(Obr. 31, část C) a odemkněte
blokovací závoru (A).

2.

Posuňte blokovací závoru (A)
doprava, čímž uvolníte otvor
pro ovládací kliku.

3.

Vložte kliku (B) a otočte ji přibl.
10x doprava, dokud indikátor
polohy neukáže kompletní polohu
„ZAP“ (E).
Vytáhněte kliku.
Blokovací závora se následně
automaticky vrátí do střední
polohy.

4.

Obr. 31
Manuální zapnutí odpojovače.

Manuální vypínání odpojovače

Výchozí stav:
■
■
■
■

Vypínač
Odpojovač
Uzemňovač
Blokovací závora

VYP
ZAP
VYP
blokovaná

1.

2.
3.

4.

Vložte klíč do cylindrického zámku
(Obr. 32, část C) a odemkněte
blokovací závoru (A).
Posuňte blokovací závoru (A)
doprava, čímž uvolníte otvor
pro ovládací kliku.
Vložte kliku (B) a otočte ji přibl
10x doleva, dokud indikátor polohy
neukáže kompletní polohu
„VYP“ (E).
Vytáhněte kliku.

Obr. 32
Manuální vypnutí odpojovače.
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5.5.2

Manuální ovládání uzemňovače
Poznámka:
Spínací cyklus uzemňovače :
Vypínač je sepnut automaticky po dosažení polohy uzemněno.
Vypnutí vypínače je blokováno. Vypínací cyklus je analogický :
Vypínač je vypnut jako první automaticky.

Obrázky a následující popis platí pro provedení polí s integrovaným mechanickým
blokováním spínacích přístrojů a volitelným cylindrickým zámkem.
Pole bez integrovaného mechanického blokování spínacích přístrojů neobsahují
blokovací závoru (Obr. 33 a Obr. 34, část A). Otvor pro manuální ovládání je uvolněný
nebo blokován přímo cylindrickým zámkem.
.

Manuální zapínání uzemňovače

Výchozí stav:
■
■
■
■
■

Vypínač
Střadač
Odpojovač
Uzemňovač
Blokovací závora

VYP
nastř
VYP
VYP
blok

1.

Vložte klíč do cylindrického zámku
(Obr. 33, část C) a odemkněte
blokovací závoru (A).

2.

Posuňte blokovací závoru (A)
doleva, čímž uvolníte otvor
pro ovládací kliku.

3.

Vložte kliku (B) a otočte ji přibl.
10x doprava, dokud indikátor
polohy neukáže kompletní polohu
„VYP“ uzemňovače (D) a vypínače
(E) . Vypínač se automaticky sepne
jako poslední.
Vytáhněte kliku. Blokovací závora
se následně vrátí do střední
polohy.

4.

Obr. 33
Manuální zapnutí uzemňovače

Manuální vypínání uzemňovače

Výchozí stav:
■

Vypínač

■

Odpojovač

VYP

■

Uzemňovač

ZAP

■

Blokovací záv.

blok

ZAP

1.

Vložte klíč do cylindrického zámku
(Obr. 34, pol. C) a odemkněte
blokovací závoru (A).

2.

Posuňte blokovací závoru (A)
doleva, čímž uvolníte otvor
pro ovládací kliku.
Vložte kliku (B) a otočte ji přibl
10x doleva, dokud indikátor polohy
neukáže kompletní polohu
„VYP“ (D) uzemňovače a vypínače
(E) . Vypínače se vypne jako první
automaticky.
Vytáhněte kliku.

3.

4.

Obr. 34
Manuální vypnutí uzemňovače
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5.6

Standardní spínací operace
Poznámka:
Dodržujte provozní specifikace (kapitola 5.6, strana 38).

5.6.1

Zapnutí kabelového vývodu ZAP

Výchozí stav:
■
■
■

Vypínač
Odpojovač
Uzemňovač

VYP
VYP
VYP

Obr. 35 Zapnutí kabelového

vývodu

5.6.2

Obr. 36 Odpojení kabelového
vývodu od napájení

1.

Zapněte odpojovač
(A).

1.

Vypněte vypínač
(B).

2.

Zapněte vypínač (B).

2.

Vypněte odpojovač
(A).

Uzemnění kabelového vývodu

Výchozí stav:
■
■
■
■

Vypínač
Střadač
Odpojovač
Uzemňovač

VYP
nastřádáno
VYP
VYP

Obr. 37 Uzemnění kabelového

Obr. 38 Odpojení uzemnění

vývodu

kabelového vývodu
1. Zapněte uzemňovač
(A).
2. Vypínač (B) se sepne
automaticky ( viz
kapitola 5.5.2).
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1. Vypněte uzemňovač
(A).
2. Vypínač (B) se vypne
automaticky
( viz kapitola 5.5.2).
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5.6.3

Připojení sekcí přípojnic pomocí podélné spojky

Výchozí stav:
■
■
■

Vypínač
VYP
Oba odpojovače VYP
Oba uzemňovače VYP

L

R

Obr. 39 Sepnutí přípojnic
L

R

1.

2.

AGS 531 021-02 | Edition 01/2013

Zapněte oba
odpojovače ZAP
(A a B).
Zapněte vypínač
ZAP (C).

Obr. 40 Rozpojení přípojnic
L

R

1.
2.

Vypněte vypínač
VYP (C).
Vypněte oba
odpojovače
VYP (A a B).
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5.7

Provoz

Uzemnění přípojnic
Upozornění!
Riziko zkratu! Odpojovače na příslušné sekci přípojnic musí
být v poloze „VYP“!
Poznámka:
● Dodržujte provozní specifikace (kapitola 5.3, strana 34).
● Zkontrolujte, zda jsou přípojnice odpojené od napájení.

5.7.1

Uzemnění přípojnic pomocí vývodu a jeho vypínače

Zkratovací soupravu je možné připojit do prostoru pro připojení kabelů k vnitřním
kuželovým zkušebním konektorům nebo k vnějším kuželovým kabelovým
konektorům (vyžaduje se uzemňovací adaptér). Zkratovací souprava a adaptér
nejsou zahrnuty ve standardní dodávce.
Poznámka:
V případě zkratovací soupravy, a pokud je to možné, i v případě
adaptéru, dodržujte specifikace výrobce.
Výchozí stav:
- Vývod je uzemněný ■
■
■

Vypínač
Odpojovač
Uzemňovač

ZAP
VYP
ZAP

Obr. 41 Uzemnění přípojnic
1.
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Obr. 42 Odpojení uzemnění

Namontujte zkratovací
soupravu a adaptér na
vnější kuželové
konektory kabelů.

1.

Vypněte vypínač
VYP (A).

2.

2.

Vypněte uzemňovač
VYP (A).

Vypněte odpojovač
VYP (B).

3.

3.

Zapněte odpojovač
ZAP (B).

Zapněte uzemňovač
ZAP (C). Vypínač
se sepne
automaticky

4.

Zapněte vypínač
ZAP (C).

4.

Odmontujte
Zkratovací soupravu
z vnějších kuželových
průchodek.

5.

Uzavřete
vysokonapěťové
průchodky pomocí
izolačních krytek.
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5.7.2

Uzemnění pravé části přípojnic pomocí podélné spojky

Výchozí stav:
■
■
■

Vypínač
VYP
Oba odpojovače VYP
Oba uzemňovače VYP
L

R

Obr. 43 Uzemnění pravé strany

přípojnic

5.7.3

Obr. 44 Odpojení uzemnění

1.

Zapněte pravý
odpojovač ZAP (A).

1.

Vypněte levý
uzemňovač (B).

2.

Zapněte levý
uzemňovač ZAP (B).

2.

3.

Vypínač (C) se
sepne automaticky (
viz kapitola 5.5.2).

3.

Vypínač (C) se
vypne automaticky
(viz kapitola 5.5.2).
Vypněte pravý
odpojovač VYP (A).

Uzemnění levé části přípojnic pomocí podélné spojky

Výchozí stav:
■
■
■

Vypínač
VYP
Oba odpojovače VYP
Oba uzemňovače VYP
L

R

Obr. 45 Uzemnění levé strany

přípojnic
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Obr. 46 Odpojení uzemnění

1.

Zapněte levý odpojovač
ZAP (A).

1.

Vypněte pravý
uzemňovač VYP (B).

2.

Zapněte pravý
uzemňovač ZAP (B).

2.

3.

Vypínač (C) se
sepne automaticky (
viz kapitola 5.5.2).

3.

Vypínač (C) se vypne
automaticky (viz
kapitola 5.5.2).
Vypněte levý
odpojovač VYP (A).
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6.1

Odpojitelné napěťové
transformátory
Napěťové transformátory

Systém používá indukční transformátory.

Popis a parametry napěťových
transformátorů:

Napěťový transformátor
na kabelovém přívodu

■
■
■
■
■

jednopólové, izolované a kovově stíněné napěťové transformátory,
zcela kryté a uzemněné,
umístěny mimo plynové nádoby,
připojeny k vysokému napětí pomocí vnitřních kuželových průchodek,
s možností výměny bez zásahu do plynové nádoby.

Napěťové transformátory na kabelovém připojení jsou kompletně
montované, připojené, připravené k použití a prošly zkouškami ve
výrobním závodu.
Napěťové transformátory obsahují odpojovač ( volitelně) na straně vysokého
napětí. Proto mohou být vysokonapěťové zkoušky rozváděče nebo
vysokonapěťových kabelů prováděny s napěťovými transformátory uzemněnými
přes odpojovač.

KABELSEITE
KABEL

CABLE SIDE

Obr. 47
Napěťové transformátory (schéma) na měření napětí na kabelu a
příslušný štítek na odpojovací zařízení.

Napěťový transformátor
na přípojnicích

Napěťové transformátory na přípojnicích jsou kompletně montované,
připojené, připravené k použití a prošly zkouškami ve výrobním závodu.
Napěťové transformátory mohou být volitelně vybaveny odpojovačem
na straně vysokého napětí. Proto mohouí být vysokonapěťové zkoušky rozváděče
nebo vysokonapěťových kabelů prováděny s napěťovými transformátory
uzemněnými přes odpojovač.

SAMMELSCHIENE
PŘÍPOJNICE

BUSBAR

Obr. 48
Napěťové transformátory (schéma) na měření napětí přípojnic a
příslušný štítek na odpojovacím zařízení.
AGS 531 021-02 | Edition 01/2013
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6.2

Odstranění krytu kabelového oddílu

Ovládání odpojovače je umístěno přímo za krytem kabelového oddílu.
Upozornění!
Po odstranění krytů rozváděče může být odolnost na vnitřní
oblouk snížena. Optimální bezpečnost obsluhy je zaručena pouze
v případě, že je během montáže rozváděč zcela odpojen od
napájení a řádně uzemněn.
Volitelně lze osadit mechanické blokováníkteré blokuje kabelový
prostor pokuď není uzemňovač sepnut.
Uzemňovač
Kryt kabelového
prostoru

nasazený

Uzemňovač

Odstranění krytu kabelového oddílu

odblokovaný

Kryt kabelového
prostoru
-

blokovaný

-

ZAP

-

odblokovaný

VYP

-

blokovaný

1. Odpojte napájecí napětí od vývodového kabelu a uzemněte jej (Obr. 49, A), viz
také kapitola 5.6.2.
2. Zatlačte blokovací závoru kabelového prostoru (B) směrem nahoru. Tím se
odblokuje kryt kabelového prostoru a ovládání uzemňovače (A) je přerušeno
mechanicky i elektricky.
3. Uvolněte dva šrouby na spodní části krytu kabelového oddílu (C).
4. Opatrně zvedněte kryt kabelového oddílu a sundejte ho (D). Po sundání krytu
nelze závoru již posunout dolů. Uzemńovač zůstane blokovaný.

A

B
Napěťový
transformátor
na kabelovém
přívodu

Napěťový
transformátor
na
přípojnicích

C

B

Obr. 49
Montáž/demontáž krytu kabelového oddílu
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Montáž krytu kabelového oddílu

1. Vraťte kryt kabelového oddílu na místo a položte ho.
2. Upevněte kryt kabelového oddílu pomocí dvou šroubů ve spodní části.
3. Zatlačte blokovací závoru směrem dolů. Kryt kabelového prostoru je
blokován a uzemňovač opět zprovozněn.
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6.3

Odpojitelné napěťové
transformátory
Aktivace odpojovacího zařízení
Nebezpečí!
Nnapěťové transformátory přípojnic mouhou být pod
napětím, i když je demontován kryt kabelového oddílu.
Pro dodržení bezpečnostních opatření při provádění
montážních prací na napěťových transformátorech musí být
napěťové transformátory uzemněny.
Upozornění!
V případě chybného napěťového transformátoru nebo chybného
zapojení může při provozu odpojovacího zařízení vzniknout
vnitřní oblouk, pokud je systém pod napětím.
Odpojovací zařízení napěťových transformátorů může být
aktivováno, pouze pokud systém není pod napětím.
●
Napěťový transformátor na kabelovém připojení:
odpojte vývodový kabel od napájecího napětí.
●
Napěťový transformátor na přípojnicích:
odpojte přípojnice od napájecího napětí.

■

Výchozí stav:

Napěťový transformátor UZEMNĚNÝ

Posuvný mechanismus odpojovacího zařízení je možné uzamknout visacím
zámkem v ZAP nebo UZEMNĚNÉ poloze (Obr. 50, A). Visací zámky nejsou
zahrnuty v dodávce od výrobce.
Kontrolujte ukazatele polohy na odpojovacích zařízeních.

Zapnutí napěťového
transformátoru

1.

Sundejte visací zámek (Obr. 50, A).

2.

Vyndejte blokovací kolík (B). Zatáhněte rukojeť (C) rychle dopředu, aby se
ukazatel dostal do polohy „ZAP“ (D) a blokovací kolík znovu zaskočil.
Odpojovací zařízení se posune k zapínacímu (napěťový transformátor je
zapnutý ZAP).

3.

Nasaďte visací zámek.

A

Napěťový
transformátor
na kabelovém
přívodu

Napěťový
transformátor
na přípojnicích

C
B

D
Obr. 50
Napěťový transformátor „ZAP“
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Uzemnění napěťového
transformátoru

1.

Sundejte visací zámek (Obr. 51, A).

2.

Vyndejte blokovací kolík (B). Zatlačte rukojeť (C) rychle dovnitř, aby se ukazatel
dostal do polohy „uzemněno“ (D) a blokovací kolík znovu zaskočil.

3.

Nasaďte visací zámek.

A

Napěťový
transformátor
na kabelovém
přívodu

Napěťový
transformátor
na
přípojnicích

C

B

D

Obr. 51
„Uzemněný“ napěťový transformátor

AGS 531 021-02 | Edition 01/2013

46

GMA

7

7.1

Servis

Bezpečnostní pokyny

Práce popsané v tomto manuálu mohou provádět pouze zkušení elektrotechnici
s prokazatelnými zkušenostmi s řadou GMA, seznámení se všemi bezpečnostními
předpisy.
Před zahájením práce na rozváděči si prosím pozorně přečtěte celý manuál.
Před zahájením práce na rozváděči si prosím zapamatujte následující informace:
Upozornění!
Po odstranění krytů rozváděče může být obsluha rozváděče
ohrožena vnitřními oblouky, dokud nedojde k izolaci rozváděče
od napájení. Optimální bezpečnost obsluhy je zaručena pouze v
případě, že je během montáže rozváděč zcela odpojen od
napájení a řádně uzemněn.

Nebezpečí!
Nebezpečí úmrtí vlivem vysokého napětí.
Před provedením montáže nebo údržby musí být vždy
izolováno vysoké napětí a zajištěno uzemnění.
Nebezpečí!
Nebezpečí úmrtí vlivem napájecího napětí.
Před provedením montáže nebo údržby musí být vždy
izolováno vysoké napětí a zajištěno uzemnění.
Upozornění!
Riziko zranění pohyblivými částmi mechanických pohonů..
Před provedením údržby
► izolujte systém od napájecího napětí
►

uvolněte pružinový mechanismus ovládání vypínače
postupem VYP-ZAP-VYP

Upozornění!
Riziko zranění mechanicky nataženými pružinovými mechanismy
ovládacích pohonů. Ovládací mechanismy se nesmí rozebírat ani
při údržbě.
Upozornění!
Nevrtejte otvory a neotvírejte plynové nádoby. Hrozí únik
izolačního plynu.
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7.2

Servis

Plán údržby

Izolační plyn

Pole řady GMA tvoří hermeticky uzavřený systém dle IEC 62271-200.
Nevyžadují údržbu po celou dobu životnosti (viz též kapitola 3, strana 21).

Nádoby

Tlakové nádoby jsou z nerezové, nemagnetické oceli ...
■
Nádoba musí být mimo dosah jakýchkoli vnějších kovů.
■
Každé riziko vzniku rzi musí být eliminováno.

Spínací zařízení

Komponenty ve vysokonapěťových částech pole (vakuový vypínač, odpojovač
a uzemňovač) rovněž nevyžadují žádnou údržbu.

Pohony / kryty

Mechanismy pohonů a vnější kryty rozváděče jsou chráněny proti korozi.
Zničení laku, poškrábání a poškození je třeba okamžitě opravit, aby se
předešlo korozi.
Řada rozváděčů GMA pro vnitřní provedení je určen pro normální
provozní podmínky dle IEC 62271-1.

Kontrola

Doporučuje se pravidelná, vizuální kontrola polí v závislosti na provozních
podmínkách ve shodě s národními normami.
Poznámka:
V případě časté kondenzace nebo znečištění vzduchu (prach, kouř
nebo korozivní plyny), je třeba intervaly údržby přizpůsobit.
Vizuální kontrola zahrnuje komplexní kontrolu polí certifikovanou osobou
na kontaminaci, kondenzaci a poškození.

Údržba

V případě zjištění poškození nebo kondenzace musí být pole očištěny určeným
materiálem. Pro tento účel používejte pouze výrobcem schválené čisticí prostředky
(viz kapitola 8.1, strana 51).
Zkontrolujte mazání pohonů. Následně zkontrolujte funkčnost pohonů, blokování a
indikátorů poloh (viz kapitola 5, strana 25).

Oprava

Při zjištění poškození pole je třeba zajistit opravu nebo okamžitou
výměnu poškozených součástí (viz kapitola 7.3, strana 48).
V případě nejasností nebo nesrovnalostí, se prosím ihned obraťte servisní
oddělení výrobce.
Interval údržby

Práce, které je třeba
provést
–

po 20 letech
–
■

■
■
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po dosažení max. počtu
vypínacích cyklů
vakuových komor (viz.
kap 7.8 ) nebo
po 2000 provozních
cyklech odpojovače
1000 provozních
cyklech uzemňovače

Namazat pohony (viz
kapitola 7.7, str. 49)
a vyzkoušet funkci
Zkontrolovat vypínací/
blokovací cívky

Kontrola polí / výměna dílů

Kvalifikace /
Příslušná
osoba
Člověk
zaškolený
na danou
činnost

Servisní
oddělení
výrobce
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Výměna komponent nebo polí

Ovládací mechanismy, proudové a napěťové transformátory i zkušební a
monitorovací systémy je v případě potřeby možné vyměnit.
Vyměnit lze i celé pole. V tomto případě se obraťte na servisní oddělení
výrobce.
V případě výměny komponent, polí nebo jiných dotazů budete potřebovat
následující údaje ze štítku:
■ Popis typu
■ Sériové číslo
■ Rok výroby

7.4

Čištění

Pole musí být v případě nečistot nebo vlhkosti očištěna kvalitním
materiálem.
Při čištění se ujistěte, že nebylo odstraněno mazivo z ovládacího pohonu. Pokud
pohon nemá dostatek maziva, musí být doplněno novým mazivem.

Jemné znečištění

K čištění používejte suchou textilii, která nepouští vlákna. V závislosti na stupni
znečištění vyměňujte textilii podle potřeby.

Silnější znečištění

Používejte čisticí prostředek, 1 litrová nádoba (viz kapitola 8.1, strana 51).
Používání jiných čisticích prostředků není povoleno.
■
Používejte ochranné rukavice
■
Používejte čisticí prostředky v souladu s doporučeními výrobce
■
Namočte hadřík a důkladně otřete izolační komponenty. Činnost
provádějte co nejkratší dobu.
■
Vyčištěné povrchy větrejte nejméně dvě hodiny.

7.5

Prevence kondenzace

Pro zajištění stanovené úrovně izolace nesmí být pole a hlavně izolační
komponenty vystaveny kondenzaci.

Postupy v případě kondenzace

■
■
■

7.6

Při výskytu kondenzace pole očistěte (viz kapitola 7.4, strana 48).
Instalace nebo kontrola topného tělesa pole. Musí mít dostatečný
výkon, aby na polích nedocházelo ke kondenzaci.
Kondenzaci je také možné předejít zajištěním vhodného větrání a
vyhřívání stanice nebo použitím odvlhčovacích zařízení.

Ochrana proti korozi

Mechanismy pohonů a kryty jsou opatřeny dlouhotrvající ochranou proti korozi.
Každé poškrábání a jiné poškození je třeba okamžitě opravit, aby se předešlo
vzniku koroze. Obraťte se na servisní oddělení výrobce.
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Pokyny pro mazání

Údržbu smí provádět jedině zaškolená obsluha, seznámená s instalovanými
spínacími přístroji a ovládacími mechanismy.
Po odstranění krytu je pohon přístupný z přední části rozváděče (viz montážní
návod). Po dokončení údržby namontujte všechny kryty zpět.

Místa pro mazání

Všechny spoje a všechny plochy v pohonech vypínače, odpojovače a
uzemňovače, které se posouvají jeden po druhém, musí být namazány.
Pohon je kompletně promazán ve výrobě syntetickým mazivem (KL).
Poznámka:
● Ložiska a spoje nesmí být čištěny čisticím prostředkem.
● Následující prvky se nesmí mazat:
–
–

●

Postup mazání

■

■
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Motor
Pomocné cívky, tlačítka, blokovací cívky, pomocné
spínače
–
Plastová ložiska, jejich kryty, volnoběžky
–
3- polohový spínač, pohon: ráčnové kolečko a západky
Použito může být jedině schválené mazivo
(viz kapitola 8.1, strana 51).

Syntetické mazivo (KL) pro vzájemně kluzné povrchy.
Očistěte místa, která budete mazat, např. pomocí textilie, která nepouští
vlákna nebo jemným štětcem a čisticím prostředkem (používejte s mírou,
navlhčete pouze body mazání). Naneste tenkou vrstvu maziva (např. pomocí
štětce).
Tekuté mazivo FL pro ložiska, vodicí systémy.
Aplikujte pár kapek tekutého maziva (olejová maznička apod.) do prostoru
ložiska. Tekuté mazivo se dostane mezi povrchy ložiska díky vzlínavosti.
V případě nedostupných míst použijte prodlužovací trubičku nebo sprejová
maziva.
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Maximální počet vypínacích cyklů vakuových
komor vypínače

7.8

Graf (Obr. 53) definuje maximální povolený počet vypínacích cyklů vypínače
v závislosti na jmenovitém normálním proudu Ir a vypínacím zkratovém proudu
vypínače Isc. Zobrazuje, kdy je třeba vyměnit vakuové komory vypínače.
Graf zobrazuje příklady hodnot jmenovitého proudu Ir a zkratového proudu Isc.
Údaje o jmenovitém proudu Ir a zkratovém vypínacím proudu Isc
jsou uvedeny na štítku (Obr. 52, část 1).

Obr. 52
Údaje jmenovitého normálního proudu Ir a zkratového vypínacího proudu Isc
na štítku
100000

Počet vypínacích cyklů [n]

10000
1000
100
10
1

0

1

1,6

2,5

10

31,5

100

Proudy Ir a ISC [kA]

Obr. 53
Povolený počet vypínacích operací vakuových komor s hodnotami (příklad)
Ir = jmenovitý proud = 1,6 kA
Isc = zkratový vypínací proud = 31,5 kA
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Příloha

Pomocné příslušenství

Je možné použít pouze následující příslušenství, které je možné objednat
u výrobce. Použití jiného pomocného příslušenství není povoleno.
Upozornění!
V případě nesprávného použití příslušenství hrozí zranění.
Dodržujte bezpečnostní pokyny pro pomocné příslušenství.
Pomocné příslušenství

Katalogové číslo

Čisticí prostředek, 1 litrová nádoba

S 008152

Syntetické mazivo (KL) 0,5 kg nádoba

ST 312-111-835

Tekuté mazivo FL 0,5 L nádoba

S 008 153

Korekční barva, 50 ml (specifikujte barevný odstín):

S 009 562

–

Kryty RAL 9003 (bílá)

–

Provozní kryty RAL 7016 (antracitová)

–

Speciální barva

8.2
Přenosný držák na příslušenství
(Obr. 54)

Příslušenství

Ref. č. AGS 007165-01
Přenosný držák s příslušenstvím je možné zavěsit na stěnu rozváděče pomocí
dvou šroubů s možností jednoduché demontáže v případě potřeby.
Rukojeť zjednodušuje manipulaci.
Do přenosného držáku je možné uložit:
■
kliku třípolohového odpínače,
■
nouzovou kliku pro pružinový mechanismus vypínače,
■
dvoubitový klíč,
■
sadu násuvných ukazatelů napětí (3 ks.),
■
dokumentaci rozváděče (DIN A4).

1
Obr. 54
1
Přenosný držák zavěšený na kabelový oddíl rozváděče.
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Toto příslušenství je dodáváno
s rozváděčem.
Rozváděč je možné obsluhovat
jedině s tímto příslušenstvím.

Dvoubitový klíč pro zamčení
a odemčení nízkonapěťové
nástavby
Kat. číslo AGS 434101-01

Obr. 55
Klika pro odpojovač a uzemňovač
s omezovačem momentu
Kat. číslo AGS 000440-01

Obr. 56

Klika pro natažení pružinového
mechanismu vypínače
Kat. číslo AGS 617831-01

Obr. 57

Volitelné příslušenství, které
je k dispozici pro
integrovaný systém detekce
napětí IVIS

Komparátor fází DEHNcap / PC-LRM
Kat. číslo AGS C26320-01

Obr. 58
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Poznámky:

Poznámky:

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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