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Bezpieczeństwo 

Ochrona operatorów i urządzenia

 •  Klasa odporności na łuk wewnętrzny IAC: AFLR, 40 kA, 1s

 •  Szybkie wykrywanie zwarcia łukowego dzięki czujnikom 
błysku aby ograniczyć skutki łuku wewnętrznego

 •  Zdalna obsługa dzięki napędom silnikowym i cyfrowemu 
sterowaniu

 •  Monitoring temperatury czujnikami TH110 oraz monitoring 
warunków środowiskowych przy użyciu czujników CL110,  
w celu informowania w czasie rzeczywistym o stanie 
urządzenia, dostępne 24/7

Niezawodne zasilanie
 •  PIX jest w pełni zgodny z normami dotyczącymi rozdzielnic 
SN w obudowach metalowych i został przetestowany zgodnie  
z  zaleceniami normy IEC/EN/PN  62271-200: 2011 

 •  Zaprojektowana do długotrwałej eksploatacji w trudnych 
warunkach środowiskowych, dzięki wyłącznikowi 
próżniowemu i wysokiej jakości zapewnianej przez SE

 •  Intuicyjna obsługa z ergonomicznym i przejrzystym interfejsem 
operatora minimalizującym ryzyko pomyłki łączeniowej

 •  Technologia próżniowa ogranicza czynności konserwacyjne 
i utylizacyjne

Elastyczność i łatwość obsługi
 •  Wydajne narzędzia pomagają oszczędzać czas na każdym 
etapie, od projektowania i wdrażania aż po eksploatację: 
-  QR-kod dostarczający wszystkich informacji o produkcie 
-  Cyberbezpieczeństwo –zgodność z najnowszymi normami 
-  Czujniki warunków środowiskowych zapewniają kontrolę stanu  
   urządzenia w czasie rzeczywistym

 •  Dostęp do kabli z przodu i z tyłu dla elastycznej instalacji

 •  Produkt oznakowany etykietą Green premium jako 
minimalizujący wpływ na środowisko

Niezawodność

Potrzeby klienta Nasze propozycje

Elastyczność  
i łatwość  
obsługi
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Informacje ogólne

Rozdzielnica PIX z wyłącznikami w izolacji próżniowej została zaprojektowana dla 
różnych wymagań stawianych przez przemysłowe i dystrybucyjne sieci średnich 
napięć.

Obszar zastosowań
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Przemysł
•	 Przemysł petrochemiczny

•	 Przemysł chemiczny

•	 Przemysł samochodowy

•	 Metalurgia, hutnictwo, górnictwo

•	 Inżynieria procesowa

Infrastruktura

•	 Lotniska

•	 Wieżowce

•	 Wodociągi

Bardzo duże centra danych)

Przemysł morski

•	 Statki pasażerskie

•	 Statki kontenerowe

•	 Platformy wiertnicze na morzu

•	 Marynarka Wojenna

•	 Statki transportujące ciekły gaz 
ziemny (LNG)

Obszary zastosowań
Zakłady energetyczne

•	 Stacje transformatorowe WN/SN (GPZ) 

•	 Stacje rozdziału pierwotnego SN/SN 

•	 Stacje konsumenckie SN/nn

•	 Rozproszone wytwarzanie energii



se.com |  7Katalog PIX

Informacje ogólne

Bezpieczeństwo obsługi
•	 Maksymalna ochrona przed przypadkowym dotknięciem dzięki pełnej metalowej 

zabudowie wszystkich części czynnych rozdzielnicy

•	 PIX został przebadany w zakresie klasyfikacji odporności na łuk wewnętrzny (IAC) 
zgodnie z normą PN-EN 62271-200: 2011, uzyskując ochronę w klasie AFL  
lub AFLR

•	 Dostępne są różne rozwiązania do wydmuchu gazu na wypadek zwarcia 
wewnętrznego: na zewnątrz pomieszczenia rozdzielnicy z tunelem, wewnątrz 
pomieszczenia rozdzielnicy z tunelem i absorberem gazu lub z deflektorem

•	 Wszystkie operacje są wykonywane z przodu rozdzielenicy przy zamkniętych 
drzwiach, co umożliwia operatorowi podgląd stanu rozdzielnicy i obsługę  
z zachowaniem całkowitego bezpieczeństwa

•	 System blokad mechanicznych i elektrycznych został tak zaprojektowany  
aby nakierować operatora i usprawnić operacje. Blokady można rozszerzyć 
przy użyciu zamków na klucz lub kłódkę

•	 Wskaźniki obecności napięcia (VPIS) lub System detekcji napięcia (VDS) 
znajdują się na przednich drzwiczkach każdego pola: wystarczy jedno 
spojrzenie, aby sprawdzić obecność napięcia na dziesiątkach pól w sekcji 
rozdzielnicy PIX! Sprawdzenie braku napięcia na kablach musi być wykonane 
przed zamknięciem uziemnika

•	 Napędy silnikowe wyłącznika oraz uziemnika umożliwiają pełne zdalne 
sterowanie, bez konieczności przebywania z przodu pola

Ochrona rozdzielnicy przed zwarciami 
łukowymi
•	 PIX może być wyposażony w aktywną ochronę przed zwarciami wewnętrznymi, 

zapewniającą szybkie przerwanie łuku. Zabezpieczenie łukoochronne szybko 
wykrywa zwarcie łukowe i otwiera wyłącznik zasilający aby ograniczyć 
zniszczenia w rozdzielnicy

•	 Dostępne są dwa systemy do wykrywania błysku wywołanego zwarciem 
łukowym i wyzwolenia wyłącznika zasilającego: 
-  System VAMP z czujnikami optycznymi 
-   Przekaźniki zabezpieczeniowe Schneider Electric z serii "Easergy P3 lub P5"  
    ze zintegrowanymi funkcjami łukoochronnymi i czujnikami optycznymi
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Bezpieczeństwo

Easergy P3Vamp 125
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Informacje ogólne Niezawodność
Wysokie wymagania jakościowe światowego 
lidera

Siła doświadczenia
•	 Zgodność z normami IEC/EN/PN dla rozdzielnic prądu przemiennego 

w osłonach metalowych na napięcie znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV 
włącznie

•	 Ponad 50 lat doświadczenia w projektowaniu rozdzielnic średniego napięcia

•	 Rozdzielnice PIX są zainstalowane na całym świecie i pracują w najcięższych 
warunkach środowiskowych, zapewniając niezawodne dostawy energii 
elektrycznej

P
M
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66

67 Badania typu w niezależnych 
laboratoriach i systematyczne kontrole

Kontrole konstrukcji

W celu sprawdzenia odporności na starzenie w określonych warunkach 
środowiskowych, wykonywane są specjalne testy konstrukcji.

Badania typu
Parametry elektryczne i mechaniczne rozdzielnicy PIX zostały potwierdzone 
kompleksowymi badaniami typu. Badania typu przeprowadzono w akredytowanych, 
niezależnych laboratoriach badawczych zgodnie z międzynarodowymi normami  
i standardami.

Rutynowe badania wyrobu w fabryce
Każde pole rozdzielnicy PIX podlega systematycznym, rutynowym badaniom 
w trakcie produkcji w celu sprawdzenia zgodności z odpowiednimi normami 
i standardami jakościowymi.

Wysoka jakość wykonania
•	 Rozdzielnica PIX jest dostarczana wyłącznie z kluczowymi komponentami 

zaprojektowanymi przez firmę Schneider: wyłącznik (mechanizm, komory 
próżniowe), styki główne i szyny zbiorcze, uziemniki, itp.

•	 Symulacja wytrzymałości dielektycznej, grzania oraz zachowania w warunkach 
łuku wewnętrznego umożliwiła optymalizację krytycznych części rozdzielnicy

•	 Analiza potencjalnych wad i ich skutków w projekcie (DFMEA) zapewnia 
wytwarzanie niezawodnych komponentów

•	 W przypadku braku napięcia pomocniczego, wszystkie operacje łączeniowe 
można wykonać ręcznie

•	 Opcjonalnie dostępne jest ekranowanie szyn zbiorczych
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Informacje ogólne Elastyczność i łatwość obsługi
Łatwa obsługa poprawiająca ciągłość 
zasilania 

Łatwa instalacja
Architektura rozdzielnicy PIX została zaprojektowana tak, aby sprostać różnym 
wymaganiom instalacyjnym zależnie od architektury pomieszczenia rozdzielnicy  
w  budynkach, kontenerach, E-House'ach, zastosowaniu morskim, itp. 

•	 Podłączenia kablami lub mostami szynowymi 

•	 Podejście kablami lub szynami od dołu lub od góry pola

•	 Dostęp do przyłączy kabli lub szyn od przodu lub od tyłu zapewniające 
elastyczną instalację

•	 Ustawienie naprzeciw siebie lub plecami do siebie

D
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Kompaktowa konstrukcja
Zoptymalizowana konstrukcja PIX pomaga zaoszczędzić miejsce instalacji.

•	 Szerokość: 650/750/800/1000 mm

•	 Głębokość: 1405/1505/1605/1800 mm

•	 Wysokość: 2150/2250/2350mm, dodatkowa wysokość tunelu wydmuchu gazu 
600 mm

Dostosowane do wielu zastosowań  
i warunków łączeniowych
Rozdzielnica PIX może być wyposażona w specjalny wyłącznik próżniowy  
do generatora lub styczniki do łączenia silników. Przystoswana do zastosowań 
w warunkach morskich, sejsmicznych oraz w niskich temperaturach, może 
być używana na wielu szerokościach geograficznych, w różnych warunkach 
środowiskowych. 

Wszechstronne konstrukcje są dostosowane do specyficznych warunków  
w przemyśle morskim, petrochemicznym i samochodowym, spełniając wymagania 
ograniczonej przestrzeni instalacyjnej, ciężkich warunków środowiskowych  
i wysokiej niezawodności.

Prosta obsługa
•	 Intuicyjne schematy synoptyczne na przednich drzwiczkach każdego pola 

ułatwiają operatorowi zrozumienie funkcji pola oraz aktualnego położenia 
łączników. Pomaga to poprawić jakość obsługi.

•	 Konstrukcja PIX umożliwia bezpośrednie operacje wyłącznikiem z przednich 
drzwi aby skrócić czas operacji i zapewnić lepszą ciągłość usług

Łatwy dostęp do wsparcia 
technicznego

PIX zawiera innowacje cyfrowe Schneider Electric 
których celem jest ułatwienie klientom eksploatacji 
naszych urządzeń: 

•	 Kody QR znajdują się na płycie czołowej 
każdego wyłącznika: zeskanowanie kodu 
zapewnia dostęp do strony internetowej  
z informacjami technicznymi. Firma Schneider 
Electric utworzyła centra obsługi telefonicznej 
i e-mailowej w ponad 190 krajach, aby 
zapewnić szybką odpowiedź na zapytania 
klientów. Inżynierowie w każdym kraju 
sprzedającym PIX są szkoleni aby udzielać 
wyczerpujących odpowiedzi. 

•	 Lokalny zespół serwisowy Schneider 
Electric może podpisać umowę serwisową 
dla rozdzielnicy obejmującą pakiety tj. 
konserwacja predykcyjna, prewencyjna, 
całodobowa infolinia, awaryjna interwencja 
na obiekcie oraz awaryjna dostawa części 
zamiennych. Dostępność oferty usług 
serwisowych różni się w zależności od kraju.
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Kod QR produktu
"ZESKAKUJ"
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Informacje ogólne Rozwiązania gotowe na 
EcoStruxure   
Co to jest EcoStruxure ?

EcoStruxure™ jest naszą otwartą, interoperacyjną, wspierającą internet rzeczy 
architekturą i platformą technologiczną, łączącą ze sobą energetykę, automatykę 
i oprogramowanie. EcoStruxure zapewnia poprawę w zakresie bezpieczeństwa, 
niezawodności, efektywności, zrównoważonego rozwoju oraz łączności.

EcoStruxure wykorzystuje postęp w dziedzinie internetu rzeczy, mobilności, 
czujników, usług w chmurze, analityki i cyberbezpieczeństwa, aby dostarczać 
innowacje na każdym poziomie. Obejmuje to Komunikujące się produkty, 
Automatykę i sterowanie oraz Aplikacje, analitykę i usługi.

Przekształć dane w działania
Architektura EcoStruxure™ pozwala klientom zmaksymalizować użyteczność 
danych. W szczególności pomaga im:
•	 Przekształcać dane w praktyczne informacje i lepsze decyzje biznesowe
•	 Podejmować świadome decyzje aby zapewnić niezawodne i efektywne działanie, 

dzięki platformom sterującym, pracującym w czasie rzeczywistym 
•	 Uzyskać widoczność na swoją sieć rozdzielczą poprzez pomiar, zbieranie, 

łączenie i przesyłanie danych

Systemy EcoStruxureTM zostały wdrożone 
na blisko 500 000 obiektach umożliwiając 
zarządzenie ponad 2 milionami urządzeń.

Gotowe na EcoStruxure™

Efektywne zarządzanie 
urządzeniem 
Zwiększona niezawodność 
dzięki zapobieganiu awariom 
pomaga zmniejszyć czas 
przestojów.

Łączność 24/7 
Aktualne dane dostępne 
 w dowolnym miejscu  
i czasie aby móc podejmować 
lepsze decyzje.

Zwiększone 
bezpieczeństwo
Sprawdzona konstrukcja  
i doświadczenie w połączeniu 
z wczesnym wykrywaniem łuku 
aby zwiększyć bezpieczeństwo 
ludzi i mienia.

Łączność Zbieranie 
danych

Analiza Działanie

Połączenie  
z rozdzielnicą w 

każdym momencie 

Zbieranie danych   
i przesyłanie  

z czujników do 
chmury

Przetwarzanie 
danych w celach 

analitycznych

Podejmowanie 
działań w oparciu o 
aktualne informacje 
i logikę biznesową

PRACA W PĘTLI

InfrastructureIndustryData Center

Apps, Analytics & Services

Edge Control

Connected Products
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Architecture

EcoStruxure
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Automatyka i sterowanie

Komunikujące się produkty

Aplikacje, Analityka i Usługi
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Architektura 
EcoStruxure

EcoStruxureTM 
Rozdział Energii

EcoStruxureTM 
Budynki

EcoStruxureTM 
IT

EcoStruxureTM 
Maszyny

EcoStruxureTM 
Przemysł

EcoStruxureTM 
Sieci

Innowacje na każdym poziomie
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Informacje ogólne Rozwiązania gotowe na 
EcoStruxure   
EcoStruxure Sieci

Włącz sterowanie zdalne, 
poprawiając bezpieczeństwo  
i czas działania 
Wszystkie urządzenia zabezpieczeniowe, pomiarowe  
i sterujące Schneider Electric mogą być połączone 
z naszym sterownikiem monitorującym podstację.

Terminal operatorski może być zainstalowany  
w dowolnym miejscu podstacji, umożliwiając lokalne 
sterowanie i monitoring, niezależnie od systemów 
zewnętrznych.

Funkcje monitorowania i sterowania można 
dopasować do potrzeb każdej aplikacji klienta.

Opcjonalnie funkcje sterowania i monitoringu terminala 
Magelis mogą być przeniesione na tablet lub smartfon 
za pośrednictwem sieci WIFI, dzięki aplikacji Vijeo 
Design Air. Operator może obsługiwać rozdzielnicę  
z bezpiecznej odległości, zachowując z nią kontakt 
wzrokowy.
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Grid

EcoStruxure 
ADMS

EcoStruxure 
Microgrid Advisor

EcoStruxure 
ArcFM

EcoStruxure 
Asset Advisor

EcoStruxure 
Resource Advisor

EcoStruxure 
Smart Metering Advisor

EcoStruxure 
Substation Operation

EcoStruxure 
Microgrid Operation

EcoStruxure 
Advanced Metering Operation
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Apps,  
Analytics  
& Services

Edge  
Control

Connected 
Products

Protection / Metering / Condition Monitoring

Nearby control
Substation monitoring

PIX 
Easy

Magelis
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Czujnik temperatury

Czujnik warunków
środowiskowych

Przekaźnik
od zwarć łukowych

Sterownik i lokalny 
terminal monitorujący

podstację

Zdalnie sterowany
wyłącznik

Zdalnie sterowany
uziemnik

SieciInnowacje na każdym poziomie

Aplikacje,
Analityka 
i Usługi

Automatyka  
i sterowanie

Komunikujące 
się produkty
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Zabezpieczenia / Pomiar / Monitoring warunków pracy

Terminal operatorski 
komunikujący się  

z urządzeniem mobilnym
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Informacje ogólne Rozwiązania gotowe na 
EcoStruxure   
EcoStruxure Rozdział Energii

Rozdział energii się zmienia
Świat jest coraz inteligentniejszy. Każdego dnia staje się 
coraz bardziej zdecentralizowany, zdekarbonizowany  
i cyfrowy. A kiedy Twoje produkty stają się bardziej 
skomunikowane, Ty również.

Te innowacje wiążą się ze zwiększonymi wymaganiami, 
nowymi przepisami i możliwością ulepszenia istniejącej 
infrastruktury.

Dlatego, ważniejsze niż kiedykolwiek jest instalowanie 
sprzętu, oprogramowania i usług, które zapewnią 
sprawne działanie w teraźniejszości oraz są gotowe 
na przyszłość.

Power
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& Services
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Control

Connected 
Products

EcoStruxure 
Asset Advisor

EcoStruxure 
Power Advisor

EcoStruxure 
Resource Advisor

EcoStruxure 
Power Monitoring Expert

EcoStruxure 
Power SCADA Operation

EcoStruxure 
Substation Operation

Easergy
TH110

Easergy
CL110

PIX
connected

Masterpact MTZ

Okken

PM 8000

Compacy NSX
(Micrologic 6.2M)

Trihal
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Rozdział Energii
Aplikacje,
Analityka 
i Usługi

Automatyka  
i sterowanie

Komunikujące 
się produkty
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Informacje ogólne Rozwiązania gotowe na 
EcoStruxure   
Zabezpieczenia dla sieci rozdzielczych

PM
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Easergy P3
Przekaźnik zabezpieczeniowy 
Easergy P3 został skonstruowany 
aby zaspokoić standardowe potrzeby 
zabezpieczeniowe w aplikacjach 
przemysłowych i budownictwa 
komercyjnego. 

Dzięki ekonomicznej i elastycznej 
konstrukcji, przekaźnik Easergy P3 
stanowi doskonałą alternatywę dla 
różnych aplikacji zabezpieczeniowych.

Przyjazność dla użytkownika zawsze wyróżniała produkty Schneider 

Electric. Tak też jest w przypadku Easergy P3, dzięki unikalnej 

możliwości obsługi przy użyciu smatfona lub tableta z aplikacją 

“Easergy SmartApp."

Szybkie nastawy realizowane są przy pomocy unikalnego 

oprogramowania “eSetup Easergy Pro” które znacznie poprawia 

ergonomię.

PM
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94Easergy P5

Funkcjonalność
Easergy P5 to ważny krok  
w dziedzinie rozwoju przekaźników 
zabezpieczeniowych łączący, 
najbardziej pożądane funkcje  
w jednym urządzeniu.

Zalety
•	 Wiodące w branży funkcje ochrony i sterowania  

z wbudowanym zabezpieczeniem od zwarć łukowych, 
najnowszymi funkcjami w zakresie cyberbezpieczeństwa  
i sterowania z pobliskiego urządzenia mobilnego

•	 Wyjście poza dotychczasowe schematy montażu dzięki 
wyjątkowej wysuwnej konstrukcji, zapewniające wiodący  
w branży czas przywracania działania po usterce, wynoszący 
10 minut

•	 Łatwość instalacji, użytkowania i konserwacji ułatwia 
producentom rozdzielnic integrację i projektowanie 
systemów, a użytkownikom końcowym — obniżenie kosztów 
eksploatacyjnych.

•	 Zaawansowane funkcje łączności z obsługą ośmiu 
protokołów komunikacyjnych, w tym zgodność z normą IEC 
61850

•	 Easergy P5 to bardzo wydajne urządzenie, wspierane przez 
zestaw wszechstronnych cyfrowych narzędzi, obejmujących: 
EcoStruxure Power Build - Średnie Napięcie, eSetup 
EasergyPro, wbudowany serwer sieciowy, aplikację, 
EcoStruxure Power Device oraz aplikacje mobilne mySchneider.
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Easergy Sepam
Seria cyfrowych przekaźników 
zabezpieczeniowych Easergy Sepam 
w pełni wykorzystuje doświadczenie 
Schneider Electric w zakresie 
zabezpieczania sieci elektrycznych. 

Zapewniają wszystkie niezbędne funkcje:

•	 Skuteczna ochrona ludzi i urządzeń energetycznych

•	 Dokładne pomiary i szczegółowa diagnostyka

•	 Zintegrowane funkcje monitorowania

•	 Lokalne lub zdalne sterowanie i sygnalizacja

•	 Łatwa rozbudowa: modułowa budowa umożliwia dodawanie 
modułów komunikacyjnych, cyfrowych wejść/wyjść, wyjścia 
analogowego lub wejść czujników temperatur.
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Easergy MiCOM

Kompleksowy zestaw funkcji zabezpieczeniowych oraz uniwersalne 
oprogramowanie do obsługi przekaźników (Easergy MiCOM S1 
Studio) umożliwiają prostą konfigurację i instalację w różnych 
aplikacjach. 

Ujednolicony i prosty interfejs użytkownika dla całej gamy sprawia, 
że Easergy MiCOM jest idealny w każdym środowisku, od bardziej 
zaawansowanej jednostki polowej z synoptyką do przekaźników 
wyposażonych w uproszczony wyświetlacz LCD.

Szeroka gama zabezpieczeń 
MiCOM zapewniająca użytkownikowi 
wybór optymalnego i niedrogiego 
rozwiązania dla konkretnych wymogów 
zabezpieczeniowych w sieciach 
rozdzielczych. 
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Informacje ogólne Rozwiązania gotowe na 
EcoStruxure   
Monitoring w czasie rzeczywistym

Monitoring środowiska 
Easergy CL110
System monitoringu warunków otoczenia Schneider 
Electric w sposób ciągły:

•	 Pomaga zarządcy obiektu unikać pogorszenia 
stanu rozdzielnicy SN z powodu zawilgocenia  
i zanieczyszczenia

•	 Automatycznie oblicza cykle kondensacji  
i porównuje je z zadanymi warunkami 
środowiskowymi, dzięki czemu system zaleci 
częstotliwość czyszczenia i konserwacji w celu 
utrzymania rozdzielnicy w stanie nominalnym

Czujnik temperatury Easergy TH110
Easergy TH110 jest częścią nowej generacji bezprzewodowych, inteligentnych 
czujników. Zapewniają one ciągły monitoring temperatury wszystkich krytycznych 
połączeń wykonanych na obiekcie, co pozwala na:

•	 Zapobieganie nieplanowanym przerwom w zasilaniu

•	 Zwiększenie niezawodności urządzeń

•	 Optymalizację eksploatacji dzięki sygnalizacji zapobiegawczej

Dzięki kompaktowym wymiarom i bezprzewodowej komunikacji, Easergy TH110 
pozwala na łatwą instalację w każdym możliwym punkcie, bez wpływu na parametry 
rozdzielnicy.

Przy wykorzystaniu protokołu komunikacyjnego Zigbee Green Power, Easergy 
TH110 gwarantuje niezawodną komunikację, którą można wykorzystać do tworzenia 
interoperacyjnych rozwiązań, ewoluujących w Internet Rzeczy (IoT).

Easergy TH110 jest autonomiczny tj. zasilany prądem sieciowym i będąc  
w bezpośrednim kontakcie z monitorowanym obiektem, zapewnia bardzo dokładny 
monitoring temperatury.
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CL110
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TH110
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Parametry techniczne
Zasilanie Autonomiczny.

Energia jest pobierana z obwodu mocy.
Dokładność +/- 1°C
Zakres temperaturowy -25 °C / +115°C
Komunikacja bezprzewodowa ZigBee Green Power 2,4 GHz
Wymiary - Waga 31 x 31 x 13 mm - 15 g
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Informacje ogólne Rozwiązania gotowe na 
EcoStruxure   
EcoStruxtureTM Asset Advisor

Analityka w celu poprawy efektywności 
eksploatacji
Wyobraź sobie, że masz dostęp do kluczowych danych dotyczących swojej 
rozdzielnicy, kiedy tylko tego potrzebujesz oraz możesz liczyć na pomoc 
ekspertów, którzy pomogą Ci podejmować najlepsze decyzje.
To wszystko otrzymujesz razem z EcoStruxure Asset Advisor od firmy Schneider 
Electric.
Możesz lepiej zaplanować swoje wydatki bo wiesz dokładnie, które urządzenia 
potrzebują serwisu lub wymiany.

Czy...
•	 Planujesz wprowadzenie konserwacji uzależnionej od warunków eksploatacji 

(poza okresowymi przeglądami i naprawami), dzięki której zredukujesz czas 
rozwiązywania problemów?

•	 Szukasz innowacyjnych rozwiązań, aby usprawnić swoje programy 
niezawodnościowe do posiadanych urządzeń? 

•	 Dążysz do wykorzystania internetu rzeczy do wskazywania możliwych 
działań (nie sygnalizowanych w trakcie normalnej pracy)? Lub wolisz uzyskać 
propozycje tych akcji od producenta.

Nasze rozwiązanie EcoStruxure Asset Advisor
•	 Wspiera dążenie klienta do konserwacji zapobiegawczej

•	 Stworzone z myślą o ograniczaniu ryzyka awarii oraz optymalizacji konserwacji

•	 Przekształca dane w szybkie działania oraz decyzje długoterminowe

•	 Nasza platforma jest gotowa do użycia poprzed podłączenie do rozdzielnicy 
wyposażonej w komunikację.

•	 EcoStruxure Asset Advisor przynosi wymierne korzyści w ograniczaniu ryzyka 
awarii oraz optymalizacji konserwacji.

Pulpit Asset Advisor

Wykres stanu urządzenia

Podejście firmy Schneider Electric  
do cyberbezpieczeństwa
•	 Dane zbierane za pośrednictwem bezpiecznych 

bramek

•	 Bezpieczny transfer danych zapobiegający 
niepożądanemu dostępowi do danych lub 
manipulacji

•	 Dane klientów są  przetrzymywane na serwerach 
Schneider Electric

•	 Wyniki wyświetlane są na bezpiecznych pulpitach 
(raporty, diagnostyka, powiadomienia...

•	 Pozostajesz właścicielem swoich danych.
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Kliknij tu aby pobrać bezpłatną wersję

EcoStruxure Asset Advisor

•	 Zmniejszenie nieplanowanych przestojów

•	 Zwiększenie żywotności produktu

•	 Redukcja czasu naprawy

•	 Lepsza zgodność z przepisami

•	 Niższy całkowity koszt posiadania (TCO)

•	 Mniejszy koszt awarii

•	 Zmniejszenie średniego kosztu konserwacji/naprawy

•	 Zmniejszenie ryzyka obsługi poprzez:

- Ekspertyzy utrzymania ruchu i ciągłości pracy  
w bardzo wydajnych środowiskach

- Wczesne ostrzeganie o możliwej awarii 
urządzenia

•	 Wgląd we wszystkie istotne dane urządzenia  
w czasie rzeczywistym 

•	 Doświadczenia zbierane na obiekcie

•	 Właściwi ludzie we właściwym czasie

Wydajność 
operacyjna

Wydajność  
finansowa

Bezpieczeństwo

Święty spokój
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Informacje ogólne Zapewnienie jakości
Certyfikat jakości ISO 9001

Certyfikat jakości: ISO 9001
W Schneider Electric, zadowolenie klienta jest priorytetem wszystkich pracowników:

•	 Podejmujemy się znaleźć idealne rozwiązanie dla każdego naszego klienta

•	 Nasz sposób myślenia i działania jest zorientowany na pomoc klientowi

•	 Zachęcamy naszych pracowników do ciągłego przestrzegania wymogów 
jakościowych

Każdy zakład produkcyjny Schneider Electric ma ugruntowaną, stabilną 
organizację, która gwarantuje, monitoruje i stale poprawia jakość zgodnie  
z normami i standardami.

Proces ten jest:

•	 Jednolity we wszystkich aspektach

•	 Potwierdzony przez wielu klientów i uznane organizacje

Przede wszystkim jest to rygorystyczny system zarządzania jakością, który 
jest audytowany na bieżąco przez międzynarodową niezależną organizację 
certyfikującą Bureau Veritas Certification.
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System zapewnienia jakości 
obowiązujący w projektowaniu, produkcji, 
sprzedaży i serwisowaniu PIX posiada 
certyfikat zgodności, według wymagań 
zawartych w normach ISO 9001:2015.
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Informacje ogólne Usługi serwisowe Schneider 
Electric
Wsparcie przez cały okres eksploatacji

W jaki sposób można 
jednocześnie obniżyć koszty  
i zwiększyć wydajność?

Jeżeli odnosi się to do infrastruktury do 
rozdziału energii elektrycznej, odpowiedź 
jest prosta – pozyskać profesjonalną 
ekspertyzę

Planowanie
Schneider Electric pomaga zaplanować cały projekt i wykonanie rozwiązania, 
zwracając szczególną uwagę na bezpieczeństwo procesu i optymalizację czasu:

•	 Sprawdzanie	wykonalności	technicznej: Wsparcie klienta w zaprojektowaniu 
rozwiązania w jego własnym środowisku.

•	 Projekt	wstępny: Przyspieszenie czasu przystąpienia do projektu ostatecznego 
rozwiązania.

Instalacja
Schneider Electric pomoże Ci zainstalować wydajne, niezawodne i bezpieczne 
rozwiązania w oparciu o Twoje plany.

•	 Zarządzanie	projektem: Skonstruowane tak by pomóc Ci zakończyć projekty na 
czas oraz w ramach zaplanowanego budżetu

•	 Uruchomienie: Zapewnia kontrolę faktycznego wykonania w odniesieniu do 
projektu, poprzez testowanie i uruchomienie na obiekcie oraz odpowiednie 
narzędzia i procedury

Eksploatacja
Dzięki bogatej ofercie usług serwisowych, Schneider Electric pomaga 
zmaksymalizować czas bezawaryjnej pracy Twojej instalacji oraz nadzorować 
wydatki inwestycyjne.

•	 Rozwiązania	do	usprawnienia	eksploatacji	urządzenia: Informacje potrzebne 
do poprawy bezpieczeństwa, zwiększenia wydajności instalacji oraz optymalizacji 
zarządzania urządzeniem i inwestycjami

•	 Zaawansowane	plany	serwisowe: Indywidualne plany serwisowe obejmujące 
konserwacje prewencyjną i serwis naprawczy

•	 Konserwacja	na	obiekcie: Rozległa wiedza i doświadczenie w zakresie 
konserwacji aparatury rozdzielczej SN

•	 Gospodarka	częściami	zamiennymi: Optymalizacja oferty części zamiennych 
oraz zapewnienie ich odpowiedniej dostępności

•	 Szkolenia	techniczne: Pomożemy zbudować niezbędne umiejętności  
i kompetencje w celu prawidłowej i bezpiecznej obsługi urządzeń elektrycznych

Optymalizacja
Schneider Electric przekazuje zalecenia w celu poprawy bezpieczeństwa, 
dostępności, niezawodności i jakości w eksploatacji aparatury SN.

•	 Ocena	MP4: Zdefiniowanie programu poprawy i zarządzania ryzykiem

Cykl serwisowy

Plan
What are my options?

Install
How do I install and commission?

Operate
How do I operate and maintain?

Optimize
How do I optimize?

Renew
How do I renew my solution?

Life Cycle Services

D
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Modernizacja
Poprzez odpowiednie aktualizacje i modernizacje Schneider Electric pomoże 
zwiększyć czas życia Twojego systemu.

W sieciach dystrybucyjnych SN, 
możemy zapewnić:

•	 Zwiększenie wydajności, niezawodności  
i bezpieczeństwa

•	 Ograniczenie ryzyka i zmniejszenie przestojów

•	 Modernizację urządzeń i wydłużenie ich 
żywotności

•	 Ograniczenie kosztów i zwiększenie 
oszczędności

•	 Poprawę zwrotu z inwestycji

KONTAKT Z NAMI!
www.schneider-electric.com/b2b/
en/services/

Planowanie
Jakie są moje plany?

Jaki zainstalować i uruchomić?

Jak obsługiwać i konserwować?

Jak zoptymalizować?

Jak zmodernizować moje rozwiązanie?

Instalowanie

Eksploatacja

Optymalizacja

Modernizacja
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Notatki
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Opis gamy Charakterystyka ogólna
PM
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Szyny  
dolne  

Uziemnik

Wyłącznik HVX

Rama L

Szyny zbiorcze i szyny 
odgałęźne

Przedział nn
Drzwi do
przedziału nn

Drzwi do
przedziału 
kablowego

Przekładniki 
napięciowe

Przekładniki 
prądowe

Uziemnik

Płyta 
podłogowa

Kable SN

Drzwi do
przedziału
wyłącznikowego
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Opis gamy Charakterystyka ogólna

Budowa rozdzielnicy PIX
•	 Rozdzielnica PIX składa się z kilku połączonych ze 

sobą pól.

•	 Pola są połączone ze sobą pojedynczymi szynami 
zbiorczymi.

•	 Ciągłość elektryczna wszystkich elementów 
metalowych obudowy jest zapewniona przez 
połączenie szyny uziemiającej każdego pola  
z główną szyną uziemiającą całej rozdzielnicy.

•	 Koryta kablowe obwodów nn znajdują się nad 
przedziałami niskiego napięcia rozdzielnicy.

•	 Kable nn mogą wchodzić do rozdzielnicy od góry 
lub od dołu każdego pola

Opis pola
Pole obejmuje wszystkie urządzenia w obwodzie 
głównym i pomocniczym, które razem pełnią funkcję 
zabezpieczającą. Każde pole zawiera elementy 
wymagane do spełnienia tej funkcji, tj:

•	 Celka

•	 Przekaźnik zabezpieczeniowy z funkcją sterowania 
i nadzoru

•	 Aparat wysuwny

LSC2B  
(Kategoria utraty ciągłości 
pracy IEC 62271-200:2011)
Ta kategoria określa możliwość utrzymania innych 
przedziałów pola pod napięciem, przy otwartych 
drzwiach przedziału obwodu głównego.

Gdy przedział obwodu głównego jest otwarty, inne przedziały i / lub pola 
mogą pozostać pod napięciem.

Celka
Część średniego napięcia celki jest podzielona na 3 przedziały za pomocą 
metalowych przegród (klasa PM):

•	 Przedział szyn zbiorczych

•	 Przedział przyłączy kabli SN

•	 Przedział łącznika głównego

Każdy przedział jest uziemiony. To wygrodzenie jest zdefiniowane jako kategoria 
utraty ciągłości pracy "LSC2B-PM" przez normą IEC 62271-200: 2011.

Przedziały średniego napięcia składają się z:

•	 Metalowej obudowy

•	 Miedzianych przyłączy szynowych SN

•	 Głównego łącznika (wyłącznik, stycznik lub odłącznik/zwiernik na wózku)

•	 Obwodu uziemiającego

•	 Komponentów pomiarowych (przekładniniki prądowe i napięciowe, wskaźniki 
napięcia)

Obwody pomocniczce nn, przekaźniki do zabezpieczeń, sterowania  
i nadzoru znajdują się w przedziale nn odseparowanym od przedziałów średniego 
napięcia. 

W ofercie znajdują się następujące, podstawowe typy pól:

•	 Pole zasilające lub odpływowe F

•	 Pola sprzęgła sekcyjnego  BSC

•	 Pole wzniosu szyn  BSR

•	 Pomiar / uziemnik szyn zbiorczych BME

•	 Pole odpływowe ze stycznikiem FC (PIX-M)

•	 Pole odpływowe z rozłącznikiem    FS
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Opis gamy Charakterystyka techniczna

IAC (Klasa odporności na łuk wewnętrzny)
Rozdzielnica w obudowie metalowej może mieć różne rodzaje dostępu  
z różnych stron jej obudowy.

W celu identyfikacji dostępu z różnych stron obudowy, należy użyć 
następującego kodu (według normy IEC 62271-200: 2011):

•	 A: Dostęp ograniczony tylko dla upoważnionego personelu

Strony obudowy, które spełniające kryteria próby łuku wewnętrznego:

•	 F: Dla strony czołowej

•	 L: Dla strony bocznej

•	 R: Dla strony tylnej

Normalne warunki pracy zgodnie z normą 
IEC 62271-200: 2011 oraz IEC 62271-1: 2017

PM
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Napięcie znamionowe Ur kV 12 17.5 24

Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej - 1 min Ud (3) kV 28 38 50
Napięcie wytrzymywane udarowe piorunowe - 1.2/50 μs Up kV 75 95 125
Częstotliwość znamionowa f Hz 50/60 50/60 50/60
Prąd krótkotrwały wytrzymywany Ik kA do 50 do 50 do 31.5
Prąd szczytowy wytrzymywany Ip @50Hz kA 125 125 80

Ip @60Hz kA 130 (2) 130 (2) 82 (2)

Czas znamionowy trwania zwarcia tk s 3 3 3
Maksymalny prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych Ir bb A do 5000 (1) do 5000 (1) do 3150  (4)

Prąd znamionowy ciągły wyłącznika Ir A 630 630 630
Ir A 1250 1250 1250
Ir A 2000 2000 2000
Ir A 2500 2500 2500
Ir A 3150 3150 3150 (1)

Ir A 4000 (1) 4000 (1)

Ir A 5000 (1) 5000 (1)

Prąd znamionowy ciągły stycznika (szczegóły w PIX-M) Ir A 195-270 Nie dotyczy Nie dotyczy
Prąd znamionowy ciągły rozłącznika Ir A 630 630 630
Prąd znamionowy ciągły rozłącznika bezpiecznikowego Ir A 200 200 200

Klasa odporności na łuk wewnętrzny IEC 62271-1: 2017

Prąd łuku wewnętrznego Isc kA 50 50 31.5
Czas trwania zwarcia łukowego t s 1 1 1
Klasyfikacja AFLR AFLR AFLR

Stopień ochrony

Obudowa Opcja standardowa IP3X IP3X IP3X
IP4X IP4X IP4X

Pomiędzy przedziałami IP2X IP2X IP2X
     

(1) Chłodzenie wymuszone /  (2) 60 Hz / (3) Wartości wyższe niż w normie IEC na życzenie / (4) Na życzenie
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Opis gamy Warunki pracy i normy

Warunki pracy
Normalne warunki eksploatacji, według międzynarodowych norm IEC  
dla rozdzielnic wnętrzowych wymieniono poniżej.

Temperatura otoczenia:
•	 Maksymalna 40°C

•	 Maksymalna średnia dobowa 35°C

•	 Minimalna -5°C ( -25°C na życzenie)

Wysokość instalowania
•	 Maksymalna 1000 m;

•	 Powyżej 1000 m n.p.m, stosowany jest odpowiedni współczynnik korygujący 
parametry rozdzielnicy (prosimy o konsultacje)

Zanieczyszczenie powietrza
•	 Brak znaczących zanieczyszczeń solą, parami, pyłami, dymem, gazami palnymi 

lub powodującymi korozję.

Wilgotność i ciśnienie
•	 Maksymalna wilgotność średnia względna dobowa ≤ 95%

•	 Maksymalna wilgotność średnia względna miesięczna: ≤ 90%

•	 Maksymalne ciśnienie średnie dobowe: ≤ 2.2 kPa

•	 Maksymalne ciśnienie średnie miesięczne ≤ 1.8 kPa

Specjalne warunki pracy (prosimy o konsultacje)
PIX spełnia następujące szczególne warunki środowiskowe:

•	 Wysoka temperatura otoczenia (możliwe obniżenie parametrów znamionowych)

•	 Atmosfera korozyjna, wibracje (ewentualna adaptacja)

Warunki przechowywania
Aby zachować wszystkie właściwości urządzenia podczas składowania 
przez dłuższy czas, zalecamy aby pola były przechowywane w oryginalnych 
opakowaniach, w suchym pomieszczeniu, chronione przed słońcem i deszczem,  
w temperaturze w zakresie od - 25°C do + 55°C.

Certyfikat Instytutu Energetyki

Normy
Pola MCset spełniają wszystkie poniższe 
międzynarodowe normy:

•	 IEC 62271-1: 2017: Wysokonapięciowa 
aparatura rozdzielcza i sterownicza: 
Postanowienia wspólne

•	 IEC 62271-200: 2011: Rozdzielnice prądu 
przemiennego w osłonach metalowych na 
napięcie znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV 
włącznie

•	 IEC 62271-100: 2008: Wysokonapięciowa 
aparatura rozdzielcza i sterownicza - 
Wyłączniki wysokiego napięcia prądu 
przemiennego.

•	 IEC 62271-106: 2011: Wysokonapięciowa 
aparatura rozdzielcza i sterownicza - Styczniki, 
sterowniki i rozruszniki silników prądu 
przemiennego

•	 IEC 60282-1: 2020: Bezpieczniki 
topikowe wysokonapięciowe - Bezpieczniki 
ograniczające

•	 IEC 62271-102: 2018: Wysokonapięciowa 
aparatura rozdzielcza i sterownicza - 
Odłączniki i uziemniki prądu przemiennego

•	 IEC 60255-1: 2009: Przekaźniki pomiarowe  
i urządzenia zabezpieczeniowe - Wymagania 
wspólne

•	 IEC 61869-2: 2012: Przekładniki - Wymagania 
szczegółowe dotyczące przekładników 
prądowych

•	 IEC 61869-3: 2011: Przekładniki - Wymagania 
szczegółowe dotyczące przekładników 
napięciowych indukcyjnych

•	 IEC 61869-6: 2017: Przekładniki - Dodatkowe 
wymagania ogólne dla przekładników małej 
mocy

PM
10

66
82

Na podstawie badań typu wykonanych w niezależnych, 
akredytowanych laboratoriach, rozdzielnica PIX 
uzyskała certyfikat zgodności Instytutu Energetyki  
w Warszawie z normami PN-EN 62271-1: 2018  
oraz PN-EN 62271-200: 2012.
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Opis gamy Ochrona osób
Klasa odporności na łuk wewnętrzny

D
M

10
57

65
D

M
10

57
66

Klasyfikacja odporności na łuk 
wewnętrzny
•	 Klasyfikacja odporności na łuk wewnętrzny IAC zapewnia zweryfikowany poziom 

bezpieczeństwa obsługi w pobliżu rozdzielnicy podczas normalnych warunków 
pracy.

•	 Klasyfikacja odporności na łuk wewnętrzny zgodną z normą IEC 62271-
200:2011 i PN-EN 62271-200:2012 jest opcjonalna. Odnosi się do wewnętrznego 
nadciśnienia, powstałego od łuku elektrycznego, wywieranego na ściany, drzwi, 
otwory inspekcyjne i wentylacyjne rozdzielnicy. Ponadto odnosi się też do 
efektów termicznych, gorących gazów i pyłów żarowych powstałych podczas 
zwarcia wewnętrznego.

•	 Rozdzielnice w obudowie metalowej uzyskują klasyfikację odporności na łuk 

wewnętrzny jeżeli spełniają wszystkie wymienione poniżej kryteria:

 – Kryterium nr 1: Zamknięte i prawidłowo zabezpieczone drzwi i pokrywy
 – Kryterium nr 2: Nie występuje pękanie i rozpadanie się obudowy rozdzielnicy 

podczas trwania łuku
 – Kryterium nr 3: Iskrzenie nie powoduje przepalania obudowy w rozdzielnicach 

zamontowanych na wysokości do 2000 mm
 – Kryterium nr 4: Wskaźniki nie zapalają się z powodu wpływu gorących gazów
 – Kryterium nr 5: Obudowa podczas trwania łuku pozostaje połączona 

z uziemieniem

•	 Rozdzielnica PIX przeszła pozytywnie badania na klasyfikację odporności  
na łuk wewnętrzny

•	 Ponieważ wszystkie czynności operacyjne i testy wykonywane są od przodu 
rozdzielnicy PIX, to dostęp do przedniej i bocznej części rozdzielnicy jest 

standardem (IAC A FL)

 – Głębokość obudowy można zminimalizować poprzez przyścienne ustawienie 
rozdzielnicy

 – W przypadku takiej konstrukcji, rozdzielnica PIX nie potrzebuje korytarza 
obsługi z tyłu. Dostęp do przedziału kablowego lub przedziału niskiego 
napięcia jest możliwy tylko z przodu

•	 Jeżeli niezbędna jest instalacja rozdzielnicy w pomieszczeniu gdzie występuje 
korytarz obsługi z tyłu i przodu rozdzielnicy, to PIX można wyposażyć  
w dodatkowe elementy, które zapewnią klasyfikację odporności na łuk 
wewnętrzny na poziomie IAC AFLR (opcja).

Klasa odporności na łuk wewnętrzny IAC: dostęp  
z trzech stron A-FL

Klasa odporności na łuk wewnętrzny IAC: dostęp  
z czterech stron A-FLR

Premset

Premset

Premset

Premset

IAC Klasa odporności na łuk wewnętrzny 
(Internal Arc Classification)

A Dostępność A (Accessibility)
Tylko dla upoważnionego personelu

F Dla strony czołowej (front)

L Dla strony bocznej (lateral)

R Dla strony tylnej (rear)

50 kA Prąd zwarcia łukowego 50 kA

1s Czas trwania zwarcia łukowego 1 s

Przykład łukoochronnej rozdzielnicy PIX
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Opis gamy Zastosowanie w przemyśle 
morskim

Wersja morska została skonstruowana w celu spełnienia określonych warunków 
podczas użytkowania na statkach lub platformach na morzu (wibracje / uderzenia, 
pochylenie, suche ciepłe powietrze, wilgotne ciepłe powietrze, zimne powietrze).

Ta wersja zachowuje parametry elektryczne i wymiarowe standardowego 
wykonania, zaadaptowanego do wymagań morskich:

•	 PM (klasa przegród) pola z przedziałami (typu LSC2B)

•	 Dostęp z przodu

•	 Wyłącznik wysuwny

•	 Przekaźniki zabepieczeniowo-sterujące serii Easergy i Sepam

•	 Klasyfikacja odporności na łuk wewnętrzny

•	 Monitoring temperatury i warunków środowiskowych (opcja). 

Warunki środowiskowe

PM
10

66
86

PIX wersja morska (Marine)
Celka Wyłącznik 

próżniowy
Stycznik 

próżniowy

Bureau VERITAS 
(BV)

Bureau VERITAS 
(BV)

Bureau VERITAS 
(BV)

DNV-GL DNV-GL DNV-GL

W przypadku pytań o inne certyfikaty prosimy o kontakt.

Certyfikacje

Temperatura otoczenia -5 do +45°C
Wilgotność dobowa 95%  

miesięczna 90%
Wibracje (IEC 60068-2-6)
Zakres częstotliwości Przesunięcie Przyśpieszenie 
2 do 13.2 Hz ± 1.0 mm
13.2 Hz - 100 Hz 0,7 g

PIX jest dostosowany do 
wymagań morskich 
•	 Łukoochronność jest zapewniona poprzez 

zastosowanie tunelu wydmuchu gazu 
specjalnie zaprojektowanego dla aplikacji 
morskich. Umieszczony jest on nad polem, 
w celu wydmuchu gorących gazów podczas 
zwarcia wewnętrznego

•	 Przedział niskiego napięcia został również 
przeprojektowany, tak aby zaspokoić 
zapotrzebowanie na liczne systemy sterowania 
i nadzoru oraz komponenty niskiego napięcia

•	 Opcjonalnie dostępne są płozy, aby 
zgrupować kilka pól na wspólnej platformie, 
w celu zwiększenia sztywności. 
Ułatwiają one również ustawienie i instalację 
rozdzielnicy na obiekcie.

•	 Zastosowanie rozruszników silnikowych: patrz 
PIX z polami stycznikowymi

PM
10

88
41

PM
10

88
42
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Opis gamy
PM

10
66

87

Zastosowanie w przemyśle 
morskim

PM
10

66
92

Parametry dla wersji morskiej
Warunki pracy zgodnie z normą IEC 62271-200: 2011 i IEC 62271-1: 2017 oraz specyficznymi warunkami środowiskowymi 
dla zastosowań morskich.  

Napięcie znamionowe Ur kV 12 17.5

Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej - 1 min U d kV 28 38
Napięcie wytrzymywane udarowe piorunowe - 1.2/50 μs Up kV 75 95
Częstotliwość znamionowa f Hz 50/60 50/60
Prąd znamionowy wyłączalny Isc kA do 40 do 40
Prąd krótkotrwały wytrzymywany Ip kA 104 104
Czas znamionowy trwania zwarcia tk s 3 3
Maksymalny prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych Ir A do 4000 do 4000
Prąd znamionowy ciągły wyłącznika Ir A 1250 1250

Ir A 2000 2000
Ir A 2500 2500
Ir A 3150 3150
Ir A  4000 (1) 4000 (1)

Prąd znamionowy ciągły stycznika Ir A 160 160
(1) Chłodzenie wymuszone

PM
10

88
43

Poręcz sztormowa

Przyłącza  
do nabrzeża

Kanał 
na okablowanie nn

PIX konstrukcja morska
W specyfikacji morskiej (poręcze sztormowe). 
Dla wersji IP42 prosimy o kontakt z Schneider Electric
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Funkcje i parametry

Przegląd pól rozdzielnicy 28
Wybór pól 28

Pola typu F - zasilające lub odpływowe 29

Pola typu BSC - sprzęgła sekcyjnego   30

Pola typu BSR - wzniosu kabla  31

Pola typu BME - pomiar napięcia na szynach i uziemnik szyn zbiorczych 32

Pola sterowania silnikami - odpływ ze stycznikiem 33

Pola typu FS  - odpływ rozłącznikiem bezpiecznikowym 34

PIX Duplex 35
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Funkcje i parametry

Przewodnik doboru
Przykład: 
Chcesz zasilić transformator:
Wybranym rozwiązaniem jest odpływ transformatorowy/wyłącznik.
Odpowiednią jednostka funkcyjną będzie zatem pole F.
Poniżej przedstawiono główne funkcje pól. 

Dodatkowe funkcje mogą być określone w odpowiedzi na konkretne wymagania, 
zgłaszane przez Klienta.

Przegląd pól rozdzielnicy
Wybór pól

PIX posiada szeroki zestaw dostępnych 
funkcji aby spełnić wymagania wielu 
zastosowań.

Poniższa tabela służy do doboru 
właściwych pól do wymagań oraz 
zawiera podstawowe informacje  
o ogólnym wyposażeniu każdego pola.

 
TYP POLA

Zasilacz/Odpływ
Sprzęgło 

szyn 
Wznios 

szyn
Pomiar na szynach 

 i uziemnik szyn

ZASTOSO-
WANIE

Linia 
transformat.

generator
Linia

Linia 
transformat. 

silnik  
bateria 

kondensator.

Silnik
bateria 

kondensator.

Przekładnik 
potrzeb 

własnych

Sprzęgło 
sekcyjne 

szyn

Wznios szyn 
w sprzęgle

Przekładnik
napięciowy

Uziemnik

Łącznik 
główny

Wyłącznik

Odłącznik  
lub stałe

miedziane 
szyny

Wyłącznik
Stycznik  

z bezpieczni-
kami

Rozłącznik 
z 

bezpieczni-
kami 

Wyłącznik

Przekładnik 
napięciowy, 

odłącznik  
lub stałe

miedziane 
szyny

Przekładnik 
napięciowy

Uziemnik

Typ aparatu HVX UTX HVX CVX LTRI HVX
MTX, UTX 
lub szyny 
miedziane

MTX Uziemnik

Funkcja pola Zasilacz
Bezpośredni 

zasilacz
Odpływ Sprzęgło sekcyjne

Pomiar 
napięcia 

na szynach 
zbiorczych

Uziemnik 
szyn 

zbiorczych

Nazwa pola, 
kod

F F F FC (PIX-M) FS BSC BSR BME

Schemat 
jedno-
kreskowy

D
M

10
21

57

UTXD
M

10
76

24

D
M

10
21

57

D
M

10
21

59

D
M

10
21

58

D
M

10
21

60

D
M

10
21

62

D
M

10
21

61
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Funkcje i parametry Przegląd pól rozdzielnicy
Pola typu F - zasilające lub odpływowe

D
M
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21
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1
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3
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2
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5
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1

7

3
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H

D
M

10
21

51
Pola typu F

Do 2000 A Od 2500 A do 4000 A

D
M

10
76

25

D
M

10
76

26

Parametry pola typu F PIX 12 PIX 17 PIX 24

Napięcie 
znamionowe

Ur kV 12 17.5 24

Prąd krótkotrwały 
wytrzymywany

Ik kA 25-50 25-50 25-31.5

Prąd szczytowy 
wytrzymywany

Ip@ 50 Hz kA 63-125 63-125 63-80

Ip@ 60 Hz kA 65-130 65-130 65-82

Czas znamionowy 
trwania zwarcia

tk s 3 3 3

Maksymalny prąd 
znamionowy ciągły 
szyn zbiorczych

Ir bb A do 5000 (1) do 5000 (1) do 3150 (1)

Prąd znamionowy 
ciągły wyłącznika

Ir A 630 1250 1600 2000 2500 3150 4000 (1) 630 1250 1600 2000 2500 3150 4000 (1) 630 1250 1600 2000 2500 3150 (1)

Wymiary H mm 2130 2200 2330

D mm 1405/1605 (2) 1505 1605/1805 (3)

W mm 650/800 (4) 800/1000 (4) 1000 750/1000 (4) 1000 800/1000 (4) 1000

Przybliżona waga kg 820 850 870 850 870 850 870

Komponenty SN

1  Szyny zbiorcze do łączenia pól
2  Łącznik główny
3  Przyłącza SN za pomocą kabli dostępnych od 

przodu
4  Uziemnik
5  Przekładniki prądowe
6  Przekładniki napięciowe

Przedział nn

7  Obwody pomocniczce nn, przekaźniki  
do zabezpieczeń, sterowania i nadzoru 
odseparowane od przedziałów średniego 
napięcia.

Opcje

•	 Przekładniki napięciowe  
z bezpiecznikami

•	 Wysuwne przekładniki 
napięciowe (kablowe) 
z wyjmowanymi 
bezpiecznikami

•	 Przekładniki napięciowe 
bez bezpieczników

•	 Ograniczniki przepięć
•	 Napęd silnikowy wózka 

wyłącznika
•	 Napęd silnikowy uziemnika

(1) Chłodzenie wymuszone /  (2) 2 zestaw przekładników prądowych lub 40/50 kA /  
(3) 2 zestaw przekładników prądowych / (4) Szersza celka na życzenie
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Funkcje i parametry Przegląd pól rozdzielnicy
Pola typu BSC - sprzęgła sekcyjnego 

3

1

4

2

D

3

1

4

2

D

Pola typu BSC (odejście szyn w lewo lub w prawo)

Do 2000 A Od 2500 A do 4000 A

D
M
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76

27

D
M
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76
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Komponenty SN

1  Szyny zbiorcze górne do łączenia pól
2  Łącznik główny
4  Szyny zbiorcze dolne do łączenia z polem 

wzniosu kabla (odejście w lewo lub w prawo)

Przedział nn

3  Obwody pomocniczce nn, przekaźniki  
do zabezpieczeń, sterowania i nadzoru 
odseparowane od przedziałów średniego 
napięcia

W

H

D
M

10
21

54

W

H

D
M

10
21

60

Parametry pola typu BSC PIX 12 PIX 17 PIX 24

Napięcie 
znamionowe

Ur kV 12 17.5 24

Prąd krótkotrwały 
wytrzymywany

Ik kA 25-50 25-50 25-31.5

Prąd szczytowy 
wytrzymywany

Ip@ 50 Hz kA 63-125 63-125 63-80

Ip@ 60 Hz kA 65-130 65-130 65-82

Czas znamionowy 
trwania zwarcia

tk s 3 3 3

Maksymalny prąd 
znamionowy ciągły 
szyn zbiorczych

Ir bb A do 5000 (1) do 5000 (1) do 3150 (1)

Prąd znamionowy 
ciągły wyłącznika

Ir A 630 1250 1600 2000 2500 3150 4000 (1) 630 1250 1600 2000 2500 3150 4000 (1) 630 1250 1600 2000 2500 3150 (1)

Wymiary H mm 2130 2200 2330

D mm 1405/1605 (2) 1505 1605/1805 (3)

W mm 650/800  (4) 800/1000  (4) 1000 750/1000  (4) 1000 800/1000  (4) 1000

Przybliżona waga kg 820 850 870 850 870 850 870

(1) Chłodzenie wymuszone /  (2) 2 zestaw przekładników prądowych lub 40/50 kA /  
(3) 2 zestaw przekładników prądowych / (4) Szersza celka na życzenie
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Funkcje i parametry Przegląd pól rozdzielnicy
Pola typu BSR - wzniosu kabla 

3
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Pola typu BSR (odejście szyn w lewo lub w prawo)
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H

Parametry pola typu BSR PIX 12 PIX 17 PIX 24

Napięcie 
znamionowe

Ur kV 12 17.5 24

Prąd krótkotrwały 
wytrzymywany

Ik kA 25-50 25-50 25-31.5

Prąd szczytowy 
wytrzymywany

Ip@ 50 Hz kA 63-125 63-125 63-80

Ip@ 60 Hz kA 65-130 65-130 65-82

Czas znamionowy 
trwania zwarcia

tk s 3 3 3

Maksymalny prąd 
znamionowy 
ciągły szyn 
zbiorczych

Ir bb A do 5000 (1) do 5000 (1) do 3150 (1)

Prąd znamionowy 
ciągły wyłącznika

Ir A 630 1250 1600 2000 2500 3150 4000 (1) 630 1250 1600 2000 2500 3150 4000 (1) 630 1250 1600 2000 2500 3150 (1)

Wymiary H mm 2130 2200 2330

D mm 1405/1605 (2) 1505 1605/1805 (3)

W mm 650/800 (4) 800/1000 (4) 1000 750/1000 (4) 1000 800/1000 (4) 1000

Przybliżona waga kg 750 750 750 850 870 750 750

Komponenty SN

1  Szyny zbiorcze górne do łączenia pól
2  Wysuwne przekładniki napięciowe
4  Szyny zbiorcze dolne do łączenia z polem 

sprzęgła (odejście w lewo lub w prawo)

Przedział nn

3  Obwody pomocniczce nn, przekaźniki  
do zabezpieczeń, sterowania i nadzoru 
odseparowane od przedziałów średniego 
napięcia 

Opcje

•	 Stacjonarne przekładniki napięciowe

D
M

10
21

62

(1) Chłodzenie wymuszone /  (2) 2 zestaw przekładników prądowych lub 40/50 kA /  
(3) 2 zestaw przekładników prądowych / (4) Szersza celka na życzenie
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Funkcje i parametry Przegląd pól rozdzielnicy
Pola typu BME - pomiar napięcia na 
szynach i uziemnik szyn zbiorczych

Komponenty SN

1  Szyny zbiorcze do łączenia pól
2  Uziemnik
4  Wysuwne przekładniki napięciowe

Przedział nn

3  Obwody pomocniczce nn, przekaźniki  
do zabezpieczeń, sterowania i nadzoru 
odseparowane od przedziałów średniego 
napięcia

Opcje

•	 Stacjonarne przekładniki napięciowe

Pola typu BME
3
1

4

2

D

D
M
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Parametry pola typu BME PIX 12 PIX 17 PIX 24

Napięcie 
znamionowe

Ur kV 12 17.5 24

Prąd krótkotrwały 
wytrzymywany

Ik kA 25-50 25-50 25-31.5

Prąd szczytowy 
wytrzymywany

Ip@ 50 Hz kA 63-125 63-125 63-80

Ip@ 60 Hz kA 65-130 65-130 65-82

Czas znamionowy 
trwania zwarcia

tk s 3 3 3

Maksymalny prąd 
znamionowy ciągły 
szyn zbiorczych

Ir bb A do 5000 do 5000 do 3150

Prąd znamionowy 
ciągły wyłącznika

Ir A Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

Wymiary H mm 2130 2200 2330

D mm 1405/1605 (1) 1505 1605/1805 (1)

W mm 650 750 800

Przybliżona waga kg 600 350 700

(1) Wyrównanie z rozdzielnicą, 1 lub 2 zestawy 
przekładników prądowych
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Funkcje i parametry

Pola typu PIX-M (Odpływ ze stycznikiem)

Przegląd pól rozdzielnicy
Pola sterowania silnikami - odpływ ze 
stycznikiem

Pola typu PIX-M
Przy dzisiejszych dużych i średnich 
instalacjach przemysłowych 
wykorzystujących silniki średniego 
napięcia, rozdzielnica zasilająca musi 
zapewniać maksymalną niezawodność  
i minimalny czas czas przestoju. 

Aby spełnić te wymagania, nasza gama 
rodzielnic PIX została wyposażona w pola 
stycznikowe.

Silniki średniego napięcia są jednymi z największych odbiorów energii elektrycznej 
w przemyśle ciężkim. Mogą być one zasilane i sterowane za pośrednictwem 
styczników, zamiast wyłączników. 

Styczniki zapewniają:
•	 Dużą ilość operacji łączeniowych - do 3.000.000 cykli

•	 Efektywne zabezpieczenie poprzez bezpieczniki 

•	 Małą szerokość pola 

Pola stycznikowe PIX spełniają te specyficzne wymagania. Filozofia konstrukcji 
i obsługi jest podobna do pozostałych pól rozdzielnicy PIX, co pomaga skrócić 
czas szkolenia oraz zminimalizować ryzyko niewłaściwego użytkowania.

Połączenie rozdzielnicy PIX z polami stycznikowmi PIX stanowi kompletne 
rozwiązanie dla elektrowni, zakładów przemysłowych oraz zastosowań 
petrochemicznych.

Komponenty SN

1  Szyny zbiorcze do łączenia pól
2  Wysuwny stycznik z bezpiecznikami
3  Przyłącza SN za pomocą kabli dostępnych od 

przodu
4  Uziemnik
5  Przekładniki prądowe 

Przedział nn

6  Obwody pomocniczce nn, przekaźniki  
do zabezpieczeń, sterowania i nadzoru 
odseparowane od przedziałów średniego 
napięcia 

Opcje

•	 Przekładniki napięciowe
•	 Tylne górne/dolne przyłącza kablowe
•	 Przekładnik potrzeb własnych (do 7.2 kV)
•	 Napęd silnikowy wózka wyłącznika w PIX-M na 

życzenie
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 Parametry pola typu PIX-M PIX-M7 PIX-M12

Napięcie znamionowe Ur kV 7,2 12

Napięcie wytrzymywane o 
częstotliwości sieciowej

Ud *3 kV 20 28

Napięcie wytrzymywane 
udarowe piorunowe 

Up kV 60 75

Prąd krótkotrwały 
wytrzymywany

Ik kA 25-40 25-40

Prąd szczytowy 
wytrzymywany

Ip @50Hz kA 63-100 63-100

Ip @60Hz kA 65-104 65-104

Czas znamionowy zwarcia tk s 3 3

Maks. prąd znamionowy 
ciągły szyn zbiorczych

Ir bb A do 5000 do 5000 (1)

Prąd znamionowy stycznika Ir A 270 195

Typ przekładnika prądowego toroidalny blokowy

Wygrodzenie szyb zbiorczych nie tak

Wymiary H mm 2130 2130

D mm 1405/1605 (2) 1405/1605 (2)

W mm 400 650

Przybliżona waga kg 700 700
(1) Chłodzenie wymuszone / (2)  40 kA
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Funkcje i parametry Przegląd pól rozdzielnicy
Pola typu FS  - odpływ rozłącznikiem 
bezpiecznikowym

Komponenty SN

1 Szyny zbiorcze do łączenia pól
2 Rozłącznik
3 Przyłącza SN za pomocą kabli dostępnych od 

przodu
4 Bezpieczeniki

Przedział nn

5  Obwody pomocniczce nn, przekaźniki  
do zabezpieczeń, sterowania i nadzoru 
odseparowane od przedziałów średniego 
napięcia

Pola typu FS
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Parametry pola typu FS PIX 12 PIX 17 PIX 24

Napięcie znamionowe Ur kV 12 17.5 24

Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej Ud, 1 min kV 28 38 50

Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej - 
rozłącznik otwarty

Ud, 1 min kV 32 45 60

Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej Up, 1.2/50 μs kV 75 95 125

Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej - 
rozłącznik otwarty

Up, 1.2/50 μs kV 85 110 145

Prąd znamionowy załączalny zwarciowy Ima kA 63 63 63

Prąd szczytowy wytrzymywany, bez bezpieczników Ip @50Hz kA 63 63 63

Prąd szczytowy wytrzymywany, z bezpiecznikami Ip @50Hz kA 63-100 63-100 63-80

Ip @60Hz kA 65-103 65-103 65-82

Czas znamionowy trwania zwarcia tk s 3 3 3

Maksymalny prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych Ir bb A do 5000 do 5000 do 3150

Prąd znamionowy ciągły rozłącznika bez bezpieczników Ir A 630 630 630

Prąd znamionowy ciągły rozłącznika z bezpiecznikami Ir A 200 200 200

Wymiary H mm 2130 2200 2330

D mm 1405/1605 (1) 1505 1605/1805 (1)

W mm 650 750 800

Przybliżona waga kg 600 650 700

(1) Wyrównanie z rozdzielnicą, 1 lub 2 zestawy przekładników prądowych
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Funkcje i parametry Przegląd pól rozdzielnicy
PIX Duplex

Pola typu PIX Duplex

Parametry pola typu PIX Duplex PIX 12 PIX 24

Napięcie znamionowe Ur kV 12 24

Prąd krótkotrwały wytrzymywany Ik kV 25-40 25-31.5

Prąd szczytowy wytrzymywany Ip @50Hz kA 63-100 63-80

Ip @60Hz kA 65-104 65-82

Czas znamionowy trwania zwarcia tk s 3 3

Maksymalny prąd znamionowy 
ciągły szyn zbiorczych

Ir bb A do 4000 (1) do 2500

Prąd znamionowy ciągły wyłącznika Ir A 630 1250 1600 2000 2500 3150 4000 (1) 630 1250 1600 2000 2500

Wymiary H mm 2130 2330

D mm 1455 1655

W mm 650 800 1000 800 1000

Przybliżona waga kg 1480 1530 1570 1530 1570
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Komponenty SN

1  Szyny zbiorcze do łączenia pól
2  Wyłącznik HVX
3  Przyłącza SN za pomocą kabli dostępnych od przodu
4  Uziemnik
5  Przekładniki prądowe
6  Połączenie szyn zbiorczych przedniej celki z tylną

Przedział nn

7  Obwody pomocniczce nn, przekaźniki  
do zabezpieczeń, sterowania i nadzoru odseparowane od 
przedziałów średniego napięcia
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(1) Chłodzenie wymuszone
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Notatki



se.com |  37Katalog PIX

Komponenty i akcesoria

Konstrukcja rozdzielnicy PIX 38

Bezpieczeństwo i ochrona osób oraz mienia 39

Wyłącznik HVX 40

Stycznik CVX 42
Wysuwny stycznik próżniowy z bezpiecznikami do rozdzielnicy PIX 42

Rozłącznik L-TRI 44
Rozłącznik powietrzny do rozdzielnicy PIX 44

Przekładniki napięciowe 45

Przekładniki prądowe 46

Zabezpieczenie, nadzór i sterowanie 47
Przekaźniki zabezpieczeniowe Easergy P5  47

Przekaźniki zabezpieczeniowe Easergy P3 48

Przekaźniki Micom i Sepam  49

Zabezpieczenie od zwarć łukowych 50

Monitoring temperatury Easergy TH110 52

Monitoring warunków środowiskowych Easergy CL110   53
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Komponenty i akcesoria Konstrukcja rozdzielnicy PIX
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Aparat wysuwny
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Wózek
transportowy
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Komponenty i akcesoria Bezpieczeństwo i ochrona 
osób oraz mienia

Aparaty wysuwne
•	 Wyłącznik, stycznik, wózek zwiernika/odłącznika lub uziemnika

•	 Mechanizm napędowy posuwu wózka (wsuwanie-wysuwanie)

•	 Mechanizm blokowania wózka aparatu w celce

Aparaty stanowiące wyposażenie pól 
rozdzielnicy PIX charakteryzują się doskonałymi 
właściwościami:

•	 Długa	żywotność
•	 Bezobsługowe	elementy	aktywne	SN
•	 Wysoka	trwałość	elektryczna
•	 Bezpieczna	obsługa
•	 Neutralność	wobec	środowiska

PM
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Wyłącznik HVX  

Wyłącznik HVX
Wyłącznik próżniowy jest głównym aparatem realizującym funkcje łączenia prądów 
znamionowych ciągłych i zabezpieczającym przed przeciążeniami i zwarciami.  
Zainstalowany w polu PIX w przypadku wystąpienia zwarcia, chroni wszystkie 
elementy obwodu elektrycznego znajdujące się za nim (po stronie odbioru). Części 
aktywne są umieszczone w izolowanej obudowie. Wyłączniki są badane według 
normy IEC 62271-100: 2008. 

61
01

1N

Stycznik CVX 

 

Stycznik CVX
Stycznik próżniowy CVX służy do wielokrotnego wykonywania operacji otwierania 
i zamykania przy prądzie znamionowym. W połączeniu z bezpiecznikiem chroni 
wszystkie elementy obwodu znajdujące się za nim. Pasuje do celki PIX o szerokości 
400 mm lub 650 mm i jest obsługiwany oraz blokowany podobnie jak wyłącznik 
HVX. Styczniki są badane według normy IEC 62271-106: 2011.
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Rozłącznik

Rozłącznik
Rozłącznik powietrzny LTRI służy do rozłączania małych obciążeń tj. przekładniki 
potrzeb własnych. Instalacja za rozłącznikiem jest zabezpieczona bezpiecznikami. 
Rozłączniki są badane według normy IEC 62271-105.
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44 Wózek zwiernika/odłącznika 
Wózek zwiernika/odłącznika pozwala zewrzeć górny i dolny tor prądowy pola. 
Instalowany jest z wykorzystaniem istniejącego systemu blokad w miejsce 
wyłącznika.

P
M

10
88

45 Wózek pomiarowy  
Wózek pomiarowy zawiera przekładniki napięciowe do pomiaru napięcia na 
szynach zbiorczych. Instalowany jest z wykorzystaniem istniejącego systemu 
blokad w miejsce wyłącznika.
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Wózek uziemnika

Wózek uziemnika  
Wózek uziemnika jest elementem bezpieczeństwa systemu używanym podczas 
prac konserwacyjnych. Umożliwia on podanie napięcia podczas badania kabli SN 
lub realizuje uziemienie szyn zbiorczych w wybranym polu. Instalowany jest  
w miejsce wyłącznika, z wykorzystaniem istniejącego systemu blokad.

P
M
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Uziemnik

Uziemnik
Uziemnik zapewnia uziemienie głównego toru prądowego, dzięki szybkiemu 
mechanizmowi zamykania, według normy IEC 62271-102: 2018.

Wózek zwiernika/
odłącznika

Wózek pomiarowy MTX
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Komponenty i akcesoria Wyłącznik HVX
PE
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Informacje ogólne
HVX to stosowany na całym świecie, nowoczesny wyłącznik próżniowy. Jego 
konstrukcja jest wynikiem ponad 40-letniego doświadczenia firmy Schneider 
Electric w zakresie produkcji urządzeń łączeniowych. Wyłączniki te znalazły
zastosowanie na całym świecie i są głównym aparatem wykorzystywanym  
w ofercie rozdzielnic SN z serii PIX. 

Zastosowanie
HVX został zaprojektowany do przerywania prądów roboczych oraz prądów 
zwarciowych w ciężkich warunkach łączeniowych tj. obciążenia indukcyjne 
oraz pojemnościowe. Jest stosowany między innymi do zabezpieczania 
transformatorów, generatorów, silników oraz baterii kondensatorów. 

Konstrukcja
Wózek jezdny
Wózek jezdny umożliwia przesuwanie wyłącznika z pozycji odłączony do pozycji 
praca i na odwrót.

Opcja silnikowego napędu wózka umożliwia zdalne wsuwanie i wysuwanie 
wyłącznika. 
Wózek wyłącznika HVX posiada solidny system blokad wzajemnych z drzwiami 
rozdzielnicy, wtyką nn, wyłącznikiem oraz uziemnikiem. 
Materiały użyte do produkcji podzespołów wózka wyłącznika HVX zapewniają 
wykonanie 1 000 cykli łączeniowych, na warunkach określonych w normie IEC.

Mechanizm napędowy
Napęd zasobnikowo - sprężynowy zapewnia otwieranie i zamykanie z szybkością
niezależną od operatora, bez względu na to czy sterowanie jest elektryczne 
czy ręczne. Motoreduktor zawsze realizuje samoczynne zbrojenie sprężyn 
akumulujących energię konieczną do zamknięcia wyłącznika, co pozwala  
na natychmiastowe ponowne zamknięcie aparatu po jego otwarciu. 

Komory próżniowe
Komory próżniowe są sercem wyłącznika. Jest to własna konstrukcja Schneider
Electric o bardzo wysokiej jakości wykonania, pozwalająca na przerywanie prądów
zwarciowych w wysokiej próżni, co jest osiągane przez: 
•	 Dobór materiałów starannie wyselekcjonowanych tylko dla tych zastosowań 

(metale i ceramika)

•	 Wybór odpowiednich procesów technologicznych (wysoka próżnia, twarde 
lutowanie wysokotemperaturowe)

•	 Zastosowanie materiałów absorbujących śladowe ilości gazów wewnątrz 
komory

Normy
HVX posiada pełne badania typu zgodnie z normą IEC 62271-100: 2008 dla 50 Hz 
i 60 Hz oraz najnowszymi normami GOST. Zgodnie powyższą normą wyłącznik 
został przebadany na najwyższy w swojej klasie poziom parametrów oraz klas 
łączeniowych tj. M2, E2, C2.
HVX jest również certyfikowany zgodnie z IEC 62271-C37.013: 2015 jako wyłącznik 
generatorowy do 40 kA.

HVX do 2 500 A

HVX powyżej 2 500 A
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Komponenty i akcesoria Wyłącznik HVX

Otwór do ręcznego 
napinania
sprężyny zbrojenia

Przycisk otwierania

Przycisk zamykania

Licznik
przestawień
mechanicznych

Wskaźnik położenia
wyłącznika

Wskaźnik napięcia sprężyny
zbrojenia

Tabliczka znamionowa
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Panel operatorski

HVX - Parametry elektryczne zgodnie z normą IEC 62271-100: 2008
Dla pól PIX 12 PIX 17 PIX 24
Oznaczenie wyłącznika HVX 12 HVX 17 HVX 24

Napięcie znamionowe kV 12 17.5 24
Prąd znamionowy ciągły A skutecz. do 3150 do 3150 do 2500
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy kA skutecz. 16/25/31.5/40 25/31.5/40 16/25/31.5

nieobciążonej linii kablowej A 25 31.5 31.5
nieobciążonej linii napowietrznej A 10 10
pojedynczej baterii 
kondensatorów

A 400 400

nieobciążonego transformatora A 10 10
Prąd znamionowy załączalny zwarciowy kA szczyt. 40/63/80/100 63/80/100 40/63/80
Znamionowy czas trwania otwierania ms 40-47 40-47 40-47

wyłączania ms 55-62 55-62 55-62
łuku ms 2-15 2-15 2-15
zamykania ms 50-58 50-58 50-58

Znamionowy szereg łączeniowy O-3 min-CO-3 min-CO
CO-15 s-CO
O-0.3 s-CO-3 min-CO
O-0.3 s-CO-15 s-CO

Trwałość mechaniczna (Z/O) 30 000 30 000 30 000
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Komponenty i akcesoria Stycznik CVX
Wysuwny stycznik próżniowy  
z bezpiecznikami do rozdzielnicy PIX
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Informacje ogólne
Stycznik próżniowy z bezpiecznikami typu CVX został specjalnie opracowany do 
sterowania silników, transformatorów oraz odbiorów pojemnościowych.

•	 3 fazowy lub jedno fazowy

•	 Podtrzymanie elektromagnetyczne lub mechaniczne

•	 Elektroniczne układy zasilania pomocniczego umożliwiają szeroki wybór napięć 
sterujących

•	 Wysoka trwałość

•	 Doskonała zdolność łączenia prądów pojemnościowych 

Zastosowanie
•	 Rozruch i zabezpieczania silników średniego napięcia

•	 Baterie kondensatorów pojedyncze oraz połączone równolegle

•	 Uziemianie punktu neutralnego transformatora

•	 Piece łukowe 

Normy
Normy IEC/EN/PN.

Konstrukcja
Bieguny zalane żywicą 
Komora próżniowa jest zintegrowana z obudową bieguna, w celu ograniczenia 
wymiarów oraz ochrony wszystkich części bieguna przed tudnymi warunkami 
środowiskowymi.  

Wózek jezdny
Wózek jezdny umożliwia przesuwanie stycznika z pozycji odłączony do pozycji 
praca i na odwrót.  
Wózek jezdny stycznika spełnia takie same założenia konstrukcyjne jak wózek 
wyłącznika. 

Wózek stycznika CVX posiada solidny system blokad wzajemnych z położeniem  
i stanem pracy stycznika oraz drzwiami rozdzielnicy, wtyką nn i uziemnikiem. 

Opcja silnikowego napędu wózka jest dostępna na życzenie.

CVX 7, do 40 kA w połączeniu z bezpiecznikami 

CVX 12, Do 40 kA w połączeniu z bezpiecznikami 
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Komponenty i akcesoria Stycznik CVX
Wysuwny stycznik próżniowy  
z bezpiecznikami do rozdzielnicy PIX

CVX - Parametry elektryczne
Dla pól PIX-M7 PIX-M12
Oznaczenie stycznika z wózkiem jezdnym CVX 7 CVX 12

Kategoria AC3 - AC4 AC3 - AC4
Napięcie znamionowe kV 7.2 12
Prąd znamionowy ciągły A skutecz. 400 400
Maksymalny prąd znamionowy silnika A 320 160
Prąd znamionowy 
wyłączalny

zwarciowy  z bezpiecznikami kA skutecz. 40 40
zwarciowy bez bezpieczników A skutecz. 6 4
pojedynczej baterii kondensatorów A 280 160

Prąd znamionowy załączalny zwarciowy z bezpiecznikami kA szczyt. 100 100
Prąd znamionowy załączalny zwarciowy bez bezpieczników kA szczyt 15 10
Znamionowy czas trwania otwierania z magnetycznym sterowaniem 

podtrzymania prądem stałym
ms 60 do 100 60 do 100

otwierania z magnetycznym sterowaniem 
podtrzymania prądem przemiennym

ms 90 do 120 90 do 120

otwierania z mechanicznym sterowaniem 
podtrzymania

ms 20 do 30 20 do 30

zamykania ms 60 do 100 60 do 100
Znamionowa ilość łączeń Na godzinę 1200 1200
Trwałość Mechaniczna z podtrzymaniem 

elektromagnetycznym (Z/O)
3 000 000 3 000 000

Elektryczna z podtrzymaniem 
mechanicznym (Z/O)

200 000 200 000

Elektryczna (Z/O przy 400 A) 500 000 500 000
Elektryczna (Z/O przy 250 A) 1 000 000 1 000 000
Elektryczna (wyłączanie przy Icc 3.2 kA) 25 25
Elektryczna (załączanie przy Icc 4 kA) 100 100
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Komponenty i akcesoria

L-TRI Parametry elektryczne
Oznaczenie L-TRI 5 L-TRI 5F
Typ Rozłącznik izolacyjny Rozłącznik bezpiecznikowy

Napięcie znamionowe kV 12 17.5 24 12 24

Prąd znamionowy ciągły A 400/630 200 (1)

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany kA 1 s 25 16
kA 3 s 18 –

Prąd znamionowy chwilowy wytrzymywany kA 63 40
Prąd znamionowy załączalny zwarciowy kA 63 40
Operacje mechaniczne n 1500 1500

(1) Zasadniczo, prąd znamionowy kombinacji rozłącznika z bezpiecznikami jest niższy od prądu znamionowego podawanego przez producenta bezpieczników

Rozłącznik transformatorowy L-TRI 5F
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L-TRI
Rozłącznik powietrzny do rozdzielnicy PIX

Informacje ogólne
Rozłączniki izolocyjne L-TRI 5 są przeznaczone do stosowania w rozdzielnicach 
wnętrzowych średniego napięcia.

Gama rozłączników izolacyjnych L-TRI 5 wykorzystująca sprawdzoną technologię 
gaszenia łuku w płaskiej komorze, może pełnić różne funkcje łączeniowe  
w systemach rozdziału średniego napięcia.

Proste, niewymagające konserwacji i bardzo ekonomiczne wnętrzowe rozłączniki 
izolacyjne z serii L-TRI 5 mają bogatą historię serwisową, dzięki setkom tysięcy 
aparatów zainstalowanych i eksploatowanych na całym świecie. 

Normy
Rozłącznik izolacyjne L-TRI spełnia wymagania normy IEC 62271-103.

Wybrane warianty L-TRI 5F, dodatkowo są zgodne z normą IEC 62271-105.
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Komponenty i akcesoria Przekładniki napięciowe

Konwencjonalne przekładniki napięciowe transformują średnie napięcie na niskie 
napięcie (100 V lub 110 V) na użytek:

•	 Przekaźników zabezpieczeniowych
•	 Urządzeń pomiarowych i monitorujących (liczniki energii, mierniki, analizatory 

sieci) 
Stosowane są przekładniki napięciowe indukcyjne zgodne z normą IEC 61869-3: 
2011.

Obejmują one następujące rodzaje:

•	 Jednobiegunowe do pomiaru pomiędzy fazą a ziemią 
•	 Dwubiegunowe do pomiaru pomiędzy dwoma fazami

Opcje przekładników napięciowych w przedziale kablowym

•	 Stacjonarne przekładniki z bezpiecznikami lub bez bezpieczników
•	 Wysuwne przekładniki z bezpiecznikami

Opcje przekładników napięciowych na szynach zbiorczych

•	 Wózek pomiarowy MTX z wysuwnymi przekładnikami napięciowymi w polu BME 
lub BSR

•	 Stacjonarne przekładniki napięciowe instalowane w polu BME
•	 Stacjonarne przekładniki napięciowe na górze pola zasilającego/odpływowego 

(na życzenie)
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Pomiar napięcia na 
szynach zbiorczych,  
wózek MTX
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MTX

FVT FVT-F

 

Fixed VT Withdrawable VT 

Withdrawable VT type MTX with fuses and shutters 

Without fuses

In busbar metering-earthing 
panel

Fixed VT on top 
of  a feeder panel

In bus riser panel

With fuses

Without fuses With fuses

With fuses

Voltage metering on cable side

Voltage metering on busbar side

Option: �xed VT on busbar side
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Przekładnik 
napięciowy, 
stacjonarny, bez 
bezpieczników

Stacjonarne PN Wysuwne PN

Wysuwne PN na wózku MTX z bezpiecznikami i żaluzjami

Pomiar napięcia w przedziale kablowym

Pomiar napięcia na szynach zbiorczych

Opcja: Stacjonarne PN na szynach zbiorczych

Bez bezpieczników Z bezpiecznikami Z bezpiecznikami

W polu wniosku szynW polu pomiarowym-
uziemnika szyn zbiorczych

Bez bezpieczników Z bezpiecznikami Stacjonarne PN na 
górze pola zasilającego/ 
odpływowego
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Przekładnik
prądowy

Przekładniki prądowe

Konwencjonalne przekładniki prądowe dostarczają sygnał prądowy do:

•	 Przekaźników zabezpieczeniowych
•	 Urządzeń pomiarowych i monitorujących (liczniki energii, mierniki, analizatory 

sieci)

Mierzą one wartości prądu pierwotnego w granicach od 10 A do 4000 A. Stosowane 
są przekładniki prądowe indukcyjne zgodne z normą IEC 61869-2: 2012. 

Są one instalowane w dolnej części pola, w celu pomiaru prądu na kablach. Jeśli 
potrzebny jest drugi zestaw przekładników prądowych, są one instalowane z tyłu 
przedziału kablowego.

Obejmują one następujące rodzaje:

•	 Blokowe, izolowane żywicą epoksydową
•	 Pierścieniowe lub toroidalne

Przekładniki prądowe toroidalne mogą być używane do pomiaru zarówno prądu 
fazowego jak i do wykrywania zwarcia doziemnego wyliczanego na podstawie 
pomiarów z trzech faz. Mogą być izolowane żywicą epoksydową lub folią.
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CT DIN type, 1 or 2 sets of  CT available

CT in busbar compartment

Current metering on cable side

Current metering on busbar side

Pomiar prądu w przedziale kablowym

Pomiar prądu na szynach zbiorczych

PP typu DIN, dostępne są 1 lub 2 zestawy PP 

PP w przedziale szyn zbiorczych
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Przegląd gamy Easergy P5

G

M
M

G U

U

U

M

U U

F

UG

T U

U

L L

U

T U L L

Universal

Transformer 
di�erential

Generator
di�erential

Motor di�erentialUniversal Directional & line di�.
P5U20

Universal
P5U20

P5G30

P5T30

P5F30 P5L30 P5M30
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Easergy P5 stanowi duży krok naprzód w dziedzinie rozwoju przekaźników 
zabezpieczeniowych, łącząc wiele najważniejszych funkcji w jednym urządzeniu.

Wbudowane zabezpieczenie od zwarć łukowych
Wykrywając łuk elektryczny, przekaźnik w ciągu kilku milisekund podejmuje 
działanie wyłączenia zasilania, ograniczając ryzyko poważnych konsekwencji. 
Oznacza to, że łuk nie ma szansy się rozwinąć i spowodować nieoczekiwanych 
przerw w zasilaniu oraz niebezpieczeństw.

Zaawansowane cyberbezpieczeństwo
P5 został zaprojektowany z opcjonalnym pakietem cyberbezpieczeństwa zgodnym 
z IEC 62443. Oznacza to zmniejszenie narażenia na zagrożenia cybernetyczne  
i lepsze bezpieczeństwo operacyjne. Domyślnie Easergy P5 zawiera ważne funkcje, 
takie jak zarządzanie hasłami, ochronę portów i bezpieczną komunikację.

Intuicyjna konstrukcja z wysuwaną kasetą elektroniki
Dzięki uchwytowi P5 można szybko odłączyć lub wymienić w celach ruchowych  
lub serwisowych. Po ponownym podłączeniu urządzenie wznawia pracę zgodnie  
z zapisanymi danymi w jednostce bazowej.

Poprawiony czas odzyskiwania
Gdy wymagany jest serwis lub testowanie, Easergy P5 pomaga radykalnie skrócić 
czas przestoju. Pamięć zapasowa może automatycznie przywrócić ustawienia oraz 
kontynuować operacje w ciągu zaledwie 10 minut.*

* Wynik obliczenia średniego czasu do naprawy (MTTR) przeprowadzony przez Schneider 
Electric

Lepsza komunikacja
Urządzenie obsługuje 7 protokołów komunikacyjnych: IEC 61850 edycji 1 i 2, 
Modbus (szeregowy/TCP), IEC-60870-5-103, IEC 60870-5-101, Ethernet/IP, 
oraz DNP3 (szeregowy/TCP). Dodatkowo, dzięki modułowej konstrukcji, porty 
komunikacyjne mogą być dodawane w dowolnym momencie, w celu umożliwienia 
aktualizacji urządzenia zgodnie z przyszłymi zmianami w sieci.

Easergy P5: Najlepszy w swojej klasie 
przekaźnik skupiający najważniejsze 
funkcje zabezpieczeniowe
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Uniwersalne

Różnicowe 
generatora

Różnicowe 
transformatora

Uniwersalne Kierunkowe i różnicowe linii Różnicowe silnika

Uniwersalne
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Przekaźniki zabezpieczeniowe Easergy P3

Rodzina przekaźników zabezpieczeniowych Easergy P3 opiera się na sprawdzonych 
rozwiązaniach technologicznych opracowanych w bliskiej współpracy z klientami. 
Produkty Easergy zostały skonstruowane z myślą o przyjazności odbługi, która 
dzień po dniu jest potwierdzana w opiniach naszych klientów.

Przekaźnik zabezpieczeniowy Easergy P3 powstał aby zaspokoić standardowe 
potrzeby zabezpieczeniowe w aplikacjach przemysłowych oraz energetyki 
zawodowej. Dzięki ekonomicznej i elastycznej konstrukcji, Easergy P3 stanowi 
doskonałą alternatywę dla różnych aplikacji zabezpieczeniowych..

Easergy P3 zawiera dodatkowe funkcje zabezpieczeniowe tj. kierunkowe 
zabezpieczenie ziemnozwarciowe linii oraz zabezpieczenia silnika.

Niezrównana wydajność
•	 Prosty dobór i zamawianie przy użyciu oprogramowania Power Build MV

•	 Szybsza dostawa dzięki dostępności w magazynie standardowych wersji 
przekaźnika

•	 Uproszczona konfiguracja za pomocą nowego oprogramowania eSetup Easergy 
Pro

Lepsza łączność
•	 Prostsza obsługa i konserwacja dzięki Easergy P3 SmartApp

•	 Zawiera wszystkie standardowe protokoły komunikacyjne, wliczając IEC 61850

•	 Możliwość korzystania z dwóch protokołów komunikacyjnych w tym samym 
czasie 

•	 Zwiększona liczba wejść i wyjść daje więcej możliwośc

Zwiększone bezpieczeństwo
•	 Wbudowane zabezpieczenie od zwarć łukowych

•	 Posiada funkcję wirtualnego testu zabezpieczenia

•	 Zgodność z międzynarodowymi normami (IEC 60255-1: 2009)

Łatwość obsługi
Przyjazność obsługi jest kluczową zaletą Easergy P3, 

zapewniającą oszczędność czasu na każdym etapie 

życia projektu.

Szczególnie dużo wysiłku włożono w zaprojektowanie 

właściwości użytkowych nowego produktu. Dzięki 

unikalnemu oprogramowaniu eSetup Easergy Pro,

nastawy i pobieranie/wysyłanie danych są wyraźnie 

szybsze, co znacznie poprawia łatwości użycia.

Wyświetlacz przekaźnika zabezpieczeniowego 

przekazuje użytkownikowi wszystkie potrzebne 

informacje, przy wsparciu spersonalizowanej legendy.

Większa użyteczność
Koncepcja przekaźnika zabezpieczeniowego 
Easergy P3 została rozszerzona o szereg funkcji, 
które usprawniają oraz ułatwiają instalację  
i testowanie przekaźnika, tj funkcja wirtualnego 
testu zabezpieczenia dostępna  
z oprogramowania eSetup Easergy Pro.

P3 wersja 
podstawowa
Uniwersalne aplikacje

P3 wersja 
zaawansowana
Zaawansowane aplikacje 
z funkcją wykrywania 
zwarcia łukowego
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P3U 10/20/30:  
Uniwersalne 
zabezpieczenie 

•	Linii zasilających 
i odpływów 
transformatorowych

•	Silników

•	Baterii kondensatorów

•	Wyposażone w funkcje 
napięciowe

•	Wyposażone w funkcje 
częstotliwościowe

•	Baterii kondensatorów

•	P3F30: Linia  
i Transformator

•	P3M30: Silnik

•	P3G30: Generator

•	P3L30: Różnicowe  
i odległościowe linii

•	P3T32: Różnicowe 
transformatora

•	P3M32: Różnicowe silnika 

•	P3G32: Różnicowe 
Generatora

Easergy P3: Solidna ochrona 
zapewniająca niezrównaną wydajność 
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Przekaźniki Micom i Sepam

Zabezpieczenie Easergy MiCOM
Zabezpieczenia MiCOM zapewniają użytkownikowi wybór niedrogiego rozwiązania 
dla określonych wymogów zabezpieczeniowych w sieciach rozdzielczych.

Przekaźniki z serii MiCOM oferują kompleksowe zestawy funkcji 
zabezpieczeniowych dla wszystkich systemów zasilania, na różnych poziomach 
funkcjonalnych i sprzętowych.

Dzięki swojej modułowej konstrukcji, platforma sprzętowa Easergy MiCOM oferuje 
użytkownikowi wielofunkcyjne urządzenie, które może pełnić rolę:

•	 Zabezpieczenia sieci energetycznej oraz

•	 Sterownika polowego łączącego funkcje zabezpieczeniowe i systemy sterowania

Przekaźniki Easergy MiCOM obsługują większość standardowych protokołów 
komunikacyjnych, stosowanych w systemach sterowania i nadzoru na stacjach oraz 
systemach SCADA.

Dzięki ciągłemu rozwojowi tych produktów, wszelkie zmiany w zakresie komunikacji 
wykorzystywanej w rozdzielnicach SN będą na bieżąco wprowadzane.

Easergy MiCOM oferuje różne poziomy 
funkcjonalne i sprzętowe
•	  Seria 30 została zaprojektowana w celu 

spełnienia rygorystycznych wymagań aplikacji 
SN i WN, ze szczególnym uwzględnieniem 
zabezpieczenia i sterowania odbiorów 
liniowych i transformatorowych.

•	  Seria 40 realizuje wymagania 
zabezpieczeniowe sieci przesyłowych  
i rozdzielczych zakładów energetycznych  
oraz przemysłowych, oferując pełen zakres 
funkcji zabezpieczeniowych.
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Easergy Sepam: zabezpieczenie cyfrowe
Easergy Sepam jest gamą cyfrowych przekaźników zabezpieczeniowych  
z funkcjami nadzoru i sterowania.

Easergy Sepam jest centralnym elementem w systemie zabezpieczeniowo-
kontrolno-sterowniczym pola PIX: wszystkie wymagane funkcje zabezpieczeniowe, 
pomiarowe, nadzoru, sterowania i sygnalizacji są realizowane przez Easergy 
Sepam.

Rodzina Easergy Sepam jest przystosowana do optymalnego wypełniania swoich 
funkcji w konkretnym zastosowaniu i obejmuje:

•	 Easergy Sepam S, zabezpieczenie dopływów i odpływów liniowych w podstacji

•	 Easergy Sepam B, zabezpieczenie szyn zbiorczych

•	 Easergy Sepam T, zabezpieczenie odbiorów transformatorowych

•	 Easergy Sepam M, zabezpieczenie odbiorów silnikowych

•	 Easergy Sepam G, zabezpieczenie odbiorów generatorowych

•	 Easergy Sepam C, zabezpieczenie odbiorów baterii kondensatorów

Rodzina Easergy Sepam składa się z serii 20, serii 40, serii 60 oraz serii 80, 
modułowych przekaźników zabepieczeniowych, adaptowalnych do potrzeb klienta.

Każde pole może być wyposażone  
w zespół zabezpieczeniowy, nadzoru 
i sterowania, składający się z:
•	 Przekładników do pomiaru odpowiednich 

parametrów elektrycznych (prądy fazowe, 
doziemne, napięcia, itp.)

•	  Przekaźników zabezpieczeniowych,  
z funkcjami dostosowanymi do potrzeb 
chronionego fragmentu sieci

•	  Urządzeń pomiarowych dla personelu obsługi
•	  Przekaźników nn zapewniających sterowanie 

łącznikami (styczniki lub wyłączniki)  
oraz wózkiem jezdnym aparatu

•	  Elementów pomocniczych: np. testery 
obwodów wtórnych zabezpieczenia, itp.
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Multfuncyjny przekaźnik cyfrowy
Easergy Sepam to więcej niż zwykły przekaźnik 
zabezpieczeniowy; to wielofunkcyjna jednostka 
oferująca:

•	 Funkcje diagnostyczne wyłącznika (licznik 
przestawień, pomiar czasu operacji 
łączeniowych wyłącznka, czasu zbrojenia, prądu 
skumulowanego zwarciowego)

•	 Bezpośrednie sterowanie wyłącznikiem, 
niezależnie od typu wyzwalaczy

•	 Zdalna obsługa urządzenia przez komunikację
(*) Proszę sprawdzić w katalogu Sepama, który przekładnik/
przetwornik jest używany z daną wersją Sepama.

Łańcuch zabezpieczeniowy
Jednostka Easergy Sepam w połączeniu z innowacyjnymi przekładnikami/ 
przetwornikami prądowymi, zapewniają kompleksowy łańcuch do pomiaru, 
zabezpieczeń oraz zarządzania energią .*

Wydajne, ekonomiczne rozwiązanie

Modułowa oferta Easergy Sepam zapewnia ekonomiczne rozwiązanie "uszyte na 
miarę" pod każde wymaganie klienta.

Łatwe do zamówienia i instalacji

Wszystkie elementy łańcucha zabezpieczeniowego są skatalogowane i szybko 
dostępne z magazynu centralnego.
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Dobór zabezpieczeń od zwarć łukowych
Vamp 125 Vamp 121 Vamp 321 (+ moduły wejść/wyjść (I/0))*
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Funkcje

Zabezpieczenie od zwarć łukowych wykrywa błysk łuku w rozdzielnicy i wyzwala wyłącznik w polu zasilającym.
Zapewnia to maksymalne bezpieczeństwo obsługi oraz minimalizuje zniszczenia urządzenia spowodowane zwarciem łukowym.

Właściwości systemu
•	 W podstawowej konfiguracji działa tylko na 

kryterium wykrywanie błysku
 - Wejście dla I> w celu dodania kryterium 

prądowego dla potwierdzania zwarcia
 - Zintegrowany zasilacz 19 - 256 V AC/DC

•	  Dedykowany do zastosowań w elektrowniach 
wiatrowych oraz innych małych aplikacjach

•	 Do 4 czujników łuku
•	  Selektywne wyłączenia dla 2 stref  
•	 Czas działania 1 ms na szybkim wyjściu 

(HSO) lub 8 ms dla zwykłego wyjścia 
przekaźnikowego

•	 Pamięć zdarzeń
•	 Funkcja samokontroli
•	 Prosta instalacja
•	 Ekonomiczne rozwiązanie

•	 Działa tylko na wykrywanie błysku
•	 Do 10 czujników łuku lub dymu
•	 Pojedynczy styk wyzwolenia
•	 Prosta instalacja
•	 Czas zadziałania 9 ms (wliczając czas 

wyjścia przekaźnikowego)
•	 Ekonomiczne rozwiązanie
•	 Funkcja samokontroli
•	 Wejście cyfrowe do zablokowania lub 

zresetowania przekaźnika (programowalne)
•	 Możliwość aktywacji kryterium podwójnego 

potwierdzania błysku z 2 czujników
•	 Funkcja BIO light - możliwość przesyłu 

światła do innego przekaźnika Vamp.

•	 Elastyczny i modułowy system, który można 
dostosowywać do różnych potrzeb aplikacji 
ochrony od zwarć łukowych 

•	 Jednostka centralna i jednostki polowe 
umożliwiają zaprojektowanie systemu 
skrojonego pod wymagania klienta

•	 Ciągła samokontrola systemu
•	 Pomiar prądu 3-fazowego oraz napięcia  

i prądu składowej zerowej
•	 Dzienniki zdarzeń, rejestracja zakłóceń  

i zegar czasu rzeczywistego
•	 Działania dwukryterialne: jednocześnie prąd 

i błysk lub tylko błysk
•	 Bezpośrednie podłączenie czujników łuku do 

jednostki centralnej bez użycia modułów I/O
•	 Czas zadziałania 2 ms dla szybkiego wyjścia 

(HSO) i 7 ms dla wyjścia przekaźnikowego
•	 Programowalne strefy wyłączeń
•	 Obsługa protokołów komunikacyjnych dla 

SCADA i systemów automatyki
•	 Obsługa maksymalnie 6 wejść i 8 wyjść cyfr. 

dla czytania statusu i sterowania wyłącznika 
(w zależności od zamówionej wersji)

Czujniki

Czujnik punktowy - powierzchnia

•	  Wykrywanie łuku jednocześnie w dwóch przedziałach rozdzielnicy
•	 Funkcja samokontroli
•	 Regulowana długość kabli od 6 m do 20 m

Czujnik punktowy - rura

•	  Funkcja samokontroli
•	 Regulowana długość kabli od 6 m do 20 m

Czujnik pętli

•	  Monitoruje różne przedziały
•	 Mały promień gięcia ułatwiający instalację

Zalety

•	 Mniejsze straty w procesie produkcji.
•	 Wydłużenie żywotności rozdzielnicy.
•	 Zmniejszenie kosztów ubezpieczeń.
•	 Niskie koszty zakupu i szybka instalacja.
•	 Zwiększone bezpieczeństwo obsługi.

Normy IEC, PN-EN

* Moduły wejść/wyjść (I/0): 4 dostępne typy (VAM 3L, VAM 10L/LD, VAM 12L/LD, VAM 4C/CD). Należy wybrać odpowiednie moduły w zależności od potrzeb 
odnośnie typu i liczby czujników. Prosimy o kontakt.



se.com |  51Katalog PIX

Komponenty i akcesoria Zabezpieczenie, nadzór  
i sterowanie
Zabezpieczenie od zwarć łukowych

Zabezpieczenia Vamp od zwarć łukowychZabezpieczenie od zwarć łukowych 
wykrywa błysk łuku w rozdzielnicy  
i wyzwala wyłącznik w polu 
zasilającym

System ochrony przed łukiem 
minimalizuje zniszczenia urządzenia 
spowodowane zwarciem łukowym.

Zalety

Zwiększenie bezpieczeństwa personelu obsługi
Im krótszy czas zadziałania zabezpieczenia łukoochronnego, tym mniejsze będą 
uszkodzenia spowodowane zwarciem łukowym i tym krótszy zanik napięcia.

Wydłużona żywotność rozdzielnicy
Zabezpieczenie od zwarć łukowych wydłuża przewidywany okres eksploatacji 
rozdzielnic, dzięki czemu decyzje dotyczące inwestycji w nowe rozdzielnice mogą 
zostać odroczone, a pieniądze można zaoszczędzić, modernizując istniejące 
systemy rozdzielnic np wyposażając je w zabezpieczenia Vamp.

Mniejsze koszty ubezpieczenia
Im szybszy i lepszy system ochrony instalacji elektroenergetycznej, tym lepsze 
będą warunki i niższe koszty ubezpieczenia.

Niskie koszty inwestycyjne i szybki montaż
Kompleksowy system łukoochronny charakteryzuje się niskimi kosztami 
inwestycyjnymi oraz krótkim czasem montażu i uruchomienia. Jedno udane 
zadziałanie zabezpieczeń od zwarć łukowych zapewnia natychmiastowy zwrot  
z inwestycji.

Niezawodne działanie
Działanie opiera się na pojawieniu się błysku lub alternatywnie na pojawieniu się 
błysku i wzrostu prądu wykrytego przez zewnętrzny moduł. System jest odporny 
na nieuzasadnione zadziałania dzięki podwójnemu kryterium wykrywania zwarcia 
łukowego: światło i prąd.

Zabezpieczenia od zwarć łukowych minimalizują 
zniszczenia urządzeń w przypadku wystąpienia 
najbardziej destrukcyjnych dla instalacji zasilania, 
zwarć łukowych.

Zminimalizowanie uszkodzeń oznacza również 
ograniczenie prac naprawczych i umożliwia szybkie 
przywrócenie zasilania.

Vamp 321
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Komponenty i akcesoria Zabezpieczenie, nadzór  
i sterowanie
Monitoring temperatury Easergy TH110

SCADA 
BMS Gateway

Facility Expert

Local HMI

Nearby HMI

Wireless Smart Sensors

TH110 TH110

SMD
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Ciągły monitoring temperatury
Połączenia obwodów prądowych w urządzeniach SN są jednymi z najbardziej 
newralgicznych miejsc w stacji SN, szczególnie jeśli zostały wykonane na obiekcie, 
dotyczy to zwłaszcza:

•	 Przyłączy kabli SN

Luźne lub uszkodzone połączenia skutkują zwiększeniem rezystancji przejścia, 
która prowadzi do niekontrolowanej reakcji termicznej, aż do całkowitego 
uszkodzenia połączenia.

Konserwacja zapobiegawcza tych połączeń może być skomplikowana, zwłaszcza 
w ciężkich warunkach pracy, także z powodu ograniczonej dostępności 
i widoczności styków.

Ciągły monitoring temperatury jest najbardziej odpowiednim sposobem  
do wczesnego wykrycia wadliwego połączenia.

Czujnik temperatury Easergy TH110
Easergy TH110 jest częścią nowej generacji bezprzewodowych, 
inteligentnych czujników. Zapewniają one ciągły monitoring temperatury 
wszystkich krytycznych połączeń wykonanych na obiekcie, co pozwala na:

•	 Zapobieganie nieplanowanym przerwom w zasilaniu

•	 Zwiększenie bezpieczeństwa operatorów i urządzeń

•	 Optymalizację eksploatacji dzięki sygnalizacji zapobiegawczej

Dzięki kompaktowym wymiarom i bezprzewodowej komunikacji, Easergy 
TH110 pozwala na łatwą instalację w każdym możliwym punkcie bez wpływu  
na parametry rozdzielnicy.

Przy wykorzystaniu protokołu komunikacyjnego Zigbee Green Power, Easergy 
TH110 gwarantuje niezawodną komunikację, którą można wykorzystać do 
tworzenia interoperacyjnych rozwiązań ewoluujących w Internet Rzeczy (IIoT).

Easergy TH110 jest autonomiczny tj. zasilany prądem sieciowym i będąc

w bezpośrednim kontakcie z monitorowanym obiektem, zapewnia bardzo 
dokładny monitoring temperatury przez co jest wysoce użyteczny.

Urządzenie Monitorujące Stacje (SMD)
Easergy TH110 jest podłączony do Urządzenia Monitorującego Stację (SMD 
- Substation Monitoring Device), które zbiera dane w celu lokalnej sygnalizacji, 
analizy oraz prezentacji na wyświetlaczu.

Specyficzne algorytmy monitorujące pozwalają na wykrywanie odstępstw  
od wartości dopuszczalnych opartych o konkretne parametry instalacji, także  
w odniesieniu do zmiennych obciążeń lub nieprawidłowych stanów wynikających 
z porównania faz.

Zdalne monitorowanie i alarmowanie zapewnia monitoring 24/7, dzięki 
zdalnemu połączeniu z systemem SCADA lub Serwisem Technicznym oraz dostęp  
do aplikacji w chmurze i usług cyfrowych, a także alarmowanie poprzez SMS  
lub aplikację mobilną Facility Expert.

Easergy TH110
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Kluczowe zalety
•	 Brak	baterii
•		 Bezprzewodowa	komunikacja
•		 Wysoka	wydajność
•		 Bezpośredni	kontakt	z	monitorowanym
 obiektem
•		 Łatwa	instalacja
•		 Kompaktowe	wymiary
•		 Zdalne	monitorowanie	i	alarmowanie

Parametry techniczne
Zasilanie Autonomiczny.

Energia jest pobierana z obwodu mocy.
Minimalny prąd wzbudzenia 5 A
Dokładność +/- 1°C
Zakres temperaturowy -25 °C / +115°C
Komunikacja bezprzewodowa ZigBee Green Power 2,4 GHz
Wymiary - Waga 31 x 31 x 13 mm - 15 g

Bezprzewodowe inteligentne czujniki

Zdalny panel 
operatorski HMI

Lokalny panel 
operatorski HMI

Bramka
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Komponenty i akcesoria Zabezpieczenie, nadzór  
i sterowanie
Monitoring warunków środowiskowych 
Easergy CL110  

Ciągły monitoring warunków 
środowiskowych
Trudne warunki środowiskowe spowodowane zanieczyszczeniem, kondensacją  
i dużymi wahaniami temperatury są jedną z najbardziej istotnych przyczyn awarii,  
w związku z przyspieszonym starzeniem urządzenia.

W rozdzielnicach SN w trudnych warunkach środowiskowych powstają 
zanieczyszczenia, które na powierzchni nieekranowanych izolatorów mogą 
generować wyładowania niezupełne. W efekcie prowadzi to do przeskoku łuku 
między częściami przewodzącymi i zwarcia wewnętrznego.

W przedziałach nn trudne warunki środowiskowe mogą powodować rdzewienie 
metalowych elementów i zacisków stykowych.

Ciągły monitoring warunków środowiskowych jest najbardziej odpowiednim 
sposobem do wczesnego wykrycia problemów w instalacji, ponieważ dzięki 
predykcyjnemu informowaniu, zapobiega poważniejszym usterkom, optymalizując 
eksploatacje rozdzielnicy.

Parametry techniczne
Dokładność pomiaru 
temperatury

+/- 1°C w zakresie  
od -25°C do 90°C

Dokładność pomiaru 
wilgotności względnej

2% w zakresie  
od 10% do 98%

Komunikacja 
bezprzewodowa

ZigBee Green Power 
2,4GHz

Stopień ochrony IP54

Wymiary - waga 40x40x21 mm – 34g

Zasilanie Bateria 3V

Kluczowe zalety
•	 Długa	żywotność	baterii
•	 Bezprzewodowa	komunikacja
•	 Wysoka	wydajność
•	 Bezpośredni	kontakt	z	monitorowanym
     obiektem dla pomiaru temperatury
•		 Łatwa	instalacja	na	magnes
•		 Kompaktowe	wymiary
•		 Zdalne	monitorowanie	i	alarmowanie

Urządzenie Monitorujące Stacje (SMD)
Easergy CL110 jest podłączony do Urządzenia Monitorującego Stację (SMD 
- Substation Monitoring Device), które zbiera dane w celu lokalnej sygnalizacji, 
analizy oraz prezentacji na wyświetlaczu.

Specyficzne algorytmy monitorujące pozwalają na wykrywanie odstępstw od 
wartości dopuszczalnych opartych o konkretne parametry instalacji.

Zdalne monitorowanie i alarmowanie zapewnia monitoring 24/7, dzięki 
zdalnemu połączeniu z systemem SCADA lub Serwisem Technicznym oraz dostęp  
do aplikacji w chmurze i usług cyfrowych, a także  alarmowanie poprzez SMS 
lub aplikację mobilną Facility Expert.

Czujnik warunków śrdowiskowych 
Easergy CL110 
Easergy CL110 jest częścią nowej generacji bezprzewodowych, inteligentnych 
czujników. Zapewniają one ciągły monitoring warunków środowiskowych, poprzez 
wykonywanie na powierzchni bezpotencjałowej pomiarów:

•	 Temperatury powierzchni do której przylega

•	 Wilgotności względnej

Poprzez zastosowanie odpowiednich algorytmów, powyższe dane można 
wykorzystać do obliczenia punktu rosy i przewidzieć wystąpienie kondensacji pary 
wodnej. 

Dzięki kompaktowym wymiarom i bezprzewodowej komunikacji, Easergy 
CL110 umożliwia łatwą i powszechną instalację w każdym możliwym punkcie, 
zapewniając również stopień ochrony IP54 w zastosowaniach wnętrzowych.

Easergy CL110 jest zasilany z baterii  o żywotności >15 lat i umożliwia 
łatwy montaż na metalowych powierzchniach magnetycznych dzięki mocnym 
magnesom.

Przy wykorzystaniu protokołu komunikacyjnego Zigbee Green Power, Easergy 
CL110 gwarantuje niezawodną komunikację, którą można wykorzystać do tworzenia 
interoperacyjnych rozwiązań ewoluujących w Internet Rzeczy (IIoT).

Easergy CL110 zapewnia dokładny monitoring temperatury metalowych 
powierzchni, z którymi jest w bezpośrednim kontakcie.

Easergy CL110
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SCADA 
BMS CLOUD

Com’X

GSM
Facility Hero

Local HMI

Nearby HMI

Wireless Smart Sensors

SMD
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SCADA 
BMS Com’X

Local HMI

Nearby HMI

Wireless Smart Sensors
TH110 TH110

SMD

Bezprzewodowe inteligentne czujniki

Zdalny panel 
operatorski HMI

Lokalny panel 
operatorski HMI

Bramka

SCADA 
BMS Gateway

Facility Expert

Local HMI

Nearby HMI

Wireless Smart Sensors

TH110 TH110

SMD
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Instalacja i podłączenie Akcesoria i wózki jezdne  
do aparatów

Klucz blokujący drzwi

D
M
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Klamka drzwi 
przedziału 
wyłącznikowego

D
M
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77

Dźwignia manewrowa 
uziemnika D

M
10

21
76

Korba do przestawiania 
wózka D

M
10

21
74

Korba do ręcznego 
zbrojenia napędu 
wyłącznika

D
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Płyta izolacyjna L-TRI

D
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Wózek transportowy
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Instalacja i podłączenie Instalacja
Przykłady zabudowy - PIX 24 kV ustawiona 
w jednej linii

Rozdzielnica dwusekcyjna

D
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100 800 1000 800 1000 1000 800 1000 800 800 800 800 500

100

2 pola zasilające i 1 sprzęgło sekcyjne na 24 kV
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Instalacja i podłączenie Przyłącza kablowe

AA

10
00

Pola PIX o szerokości 650, 750 i 800 mm

Pole PIX o szerokości 1 000 mm

Standardowe przyłącza kablowe:  
Maks. rozmiar i ilość na fazę 

Funkcja

12 kV 17.5 kV 24 kV
Szerokość 

(mm)
Maks. kabel

(ilość x 
rozmiar) (1)

Szerokość 
(mm)

Maks. kabel
(ilość x 

rozmiar) 

Szerokość 
(mm)

Maks. kabel
(ilość x 

rozmiar)
Zasilacz/odpływ z wyłącznikiem 
Bezpośredni zasilacz (bez aparatu)

650 4 x 630 750 4 x 630 800 4 x 630
800 4 x 630 1000 6 x 630 (3) 1000 6 x 630 (3)

1000 8 x 630 – – – –
Rozłącznik bez bezpieczników (LTRI) 650 1 x 630 750 1 x 630 800 1 x 630
Rozłącznik z bezpiecznikami (LTRI) 650 1 x 95 750 1 x 95 800 1 x 95

Stycznik: CVX 12 (2) 650 2 x 240 – – – –

(1) Rozmiar kabla to pole powierzchni przekroju poprzecznego w mm2 dla kabla jednożyłowego.
(2) Dla PIX 7.2 kV z CVX, patrz PIX-MCC.
(3) 8 kabli należy skonsultować.

•	1 x kabel na fazę
•	2 x kable na fazę

•	3 x kable na fazę
•	4 x kable na fazę

Rzut-A

D
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BB

10
00

•	2 x kable na fazę
•	4 x kable na fazę
•	6 x kabli na fazę

•	8 x kabli na fazę

Rzut-B

D
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Instalacja i podłączenie Przyłącza kablowe
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Podłączenie kabli od góry i od dołu z tyłu 
pola PIX

•	Maksymalnie 6 kabli na fazę (630 mm²).
•	Maksymalnie 2 kable na fazę (1200 mm²).
•	Głębokość A dostępna na zapytanie.

AA                            

Wymiary (mm) PIX 12 PIX 17 PIX 24

X 430 460 555

L1 400 430 525

L2 450 480 575

D
M

10
76
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Uwaga: położenie standardowej podłogi kablowej i uchwytów 
może być obniżone o 50 mm podczas instalacji jeśli jest taka 
potrzeba.

X L1
 (m

ax
)

L

50

L2
 (m

ax
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Instalacja i podłączenie Wytyczne budowlane

Podstawowe konstrukcje pól  Wyrzut gorących gazów

Na zewnątrz budynku Wewnątrz budynku

Kanał wydmuchowy Kanał z absorberem Deflektor łukowy

Ur H  
(mm) *

LV  
(mm)

H3 
(mm)

T  
(mm)

H1 
(mm) **

H2 
(mm)

T  
(mm)

A  
(mm)

H1 
(mm)

H2 
(mm)

Def 
(mm)

H1 
(mm)

H2 
(mm)

12 kV 2130

530 2130

600 500 3230 600 450 800 3980 560 600

3290

630 2230 3390

730 2330 3490

17 kV 2200

600 2200

600 500 3300 600 450 800 4050 560 600

3360

700 2300 3460

800 2400 3560

24 kV 2330

530 2330

600 500 3430 600 450 800 4180 560 600

3490

630 2430 3590

730 2530 3690

H Wysokość pola, podstawowa 
konstrukcja

*  Ze standardowym przedziałem nn 530 mm. Dostępny jest wyższy przedział nn, bez wpływu na wysokość sufitu

LV Wysokość przedziału nn
H3 Podstawowa wysokość razem z przedziałem nn
T Wysokość kanału wydmuchowego
H1 Odległość od sufitu **  Minimum 150 mm

H2 Wysokość sufitu
A Wysokość absorbera
Def Wysokość deflektora

Kanał wydmuchowy Kanał z absorberem Deflektor łukowy AFL Deflektor łukowy AFLR
R Odległość od tylnej ściany >100 mm >100 mm >100 mm >1000 mm
D Szerokość korytarza obsługi 1500 mm 1500 mm 1500 mm 1500 mm

Wyrzut gorących gazów

Na zewnątrz budynku Wewnątrz budynku

Kanał wydmuchowy Kanał z absorberem Deflektor łukowy AFL Deflektor łukowy AFLR
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Absorber
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Tunnel

Panel
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R
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Urządzenie Typ pola
F PIX-M7 PIX-M12 BSR BME FS

Rozdzielnica
Wyłącznik
Stycznik
Rozłącznik bezpiecznikowy
Wózek zwiernika/odłącznika
Wózek uziemnika
Most szynowy stały
Styk sygnalizujący pozycję aparatu wysuwnego 4 NO + 4 NZ b

2 NO + 2 NZ
Blokada kłódkowa żaluzji izolacyjnych w celce po wysunięciu aparatu
Blokada pomiędzy aparatem wysuwnym i przedziałem kablowym
Mechanizm rozbrojenia napędu wyłącznika
Wskaźnik obecności napięcia
Blokada mechaniczna wózka aparatu wysuwnego (kłódka) 
Blokada mechaniczna wózka aparatu wysuwnego (kluczykowa)
Blokada elektromagnetyczna wózka aparatu wysuwnego

Uziemnik
Uziemnik
Styki sygnalizujące pozycję uziemnika 4 NO + 4 NZ   (1)  (1)  (1)  (1)  (1)  (1)  (1)

Blokada kluczykowa uziemnika
Blokada elektromagnetyczna uziemnika

Przekładniki
Przekładniki napięciowe
(1 na fazę)

Bez bezpieczników Faza-faza
Faza-ziemia

Z wymiennymi bezpiecznikami Faza-faza
Faza-ziemia

Styk sygnalizujący przepalenie bezpiecznika 1 NO
Przekładniki prądowe Pojedynczy zestaw 3 Przekł.prąd,

Podwójny zestaw 6 Przekł.prąd.
Toroidalny przekładnik prądowy nn (3)

Przyłącza
Przyłącza kabli na wysokości > 460 mm
Podłączenie szyn od góry
Podłączenie kabli od góry
Podłączenie kabli od dołu

Celka
Stopień ochrony (6) Obudowa IP3X  

IP4X
IPX1
IPX2

Między przedziałami (4) IP2XC
Zabezpieczenie od zwarć łukowych (2) 25 kA - 1 s

31.5 kA - 1 s
40 kA - 1 s
50 kA - 1 s

System diagnostyki temperatury (6)

Ograniczniki przepięć

Szyny zbiorcze
1250 A / 2500 A / 3150 A / 4000 / 5000 A (5) Bez izolacji

Izolowane
Przedział nn zamykany na klucz
Oświetlenie przedziału nn
Grzałka zapobiegająca kondensacji pary wodnej

  Wyposażenie podstawowe  /    Wyposażenie opcjonalne
(1) Wyposażenie podstawowe dla opcji z uziemnikiem. /  (2) W zależności od pomieszczenia, w którym rozdzielnica PIX jest zainstalowana można wybrać 
łukoochronność z 3 lub 4 stron i ewentualnie tunel do wydmuchu gorących gazów (patrz strona E-9) /  (3) Przyłącza 1 lub 2 kablami na fazę /  (4) Stopień ochrony 
między przedziałami / (5)  Dla 4000 A, pole wyposażone w wentylatory / (6)  Prosimy o konsultację.
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Międzynarodowa strona internetowa umożliwia dostęp 
do wszystkich informacji na temat produktów oraz 
rozwiązań Schneider Electric przez:
•	Wyczerpujące	opisy
•	Karty	katalogowe
•	Możliwość	poboru	dokumentów
•	Selektor	produktów

Można również uzyskać dostęp do informacji 
przeznaczonych dla konkretnego typu biznesu klienta 
oraz skontaktować się z lokalnym Centrum Obsługi  
Klienta firmy Schneider Electric.
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Selektor produktów  
na stronie www

Szkolenia

Ta strona pozwala na dostęp do 
informacji o produktach Schneider 
Electric po zaledwie dwóch 
kliknięciach, przy pomocy obszernej 
bazy danych produktowych kart 
katalogowych, z bezpośrednimi 
linkami do:
• Kompletnych bibliotek: 

dokumentacji technicznej, 
katalogów, FAQ, broszur

• Przewodników doboru z e-katalogu
• Witryn wyszukiwania produktów  

i ich animacji
Można tu również znaleźć 
ilustrowane przeglądy nowości, 
które można subskrybować oraz 
krajową listę kontaktów

Szkolenia pozwalają na zdobycie 
wiedzy (projektowanie instalacji, 
eksploatacja, itp) w celu poprawy 
wydajności i obsługi klienta.

Katalog szkoleń obejmuje kursy dla 
początkujących w zakresie 
dystrybucji energii elektrycznej, 
znajomości rozdzielnic SN i nn, 
obsługi i utrzymania instalacji oraz 
praktycznego projektowania 
instalacji nn.

NARZĘDZIA
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