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SM6

Nasze rozwiązania

••Obudowa odporna na łuk wewnętrzny z dostępnem
z 3 lub 4 stron, klasyfikacja łukoochronności (IAC):
A-FL oraz A-FLR.
Łukoochronność: 12.5 kA 1s, 16 kA 1s lub 20 kA 1s
••System blokad mechanicznych i elektrycznych w celu
zabobieganiu niepoprawnym operacjom

•• 1,700 000 pól zainstalowanych na całym świecie
•• Rozwiązanie w 100% przetestowane fabrycznie bez
potrzeby wykonywania dodatkowych badań na
obiekcie

•• Dostosowane do potrzeb użytkownika
oraz rozbudowy istniejącej instalacji
•• Zabudowa w prefabrykowanych stacjach
zewnętrznych, do których SM6 są szczególnie
polecane

•• Inteligentne komponenty tj. SC110 oraz CL110, TH110
dostarczają ciągłej informacji o stanie instalacji
elektrycznej, umożliwiając optymalizację eksploatacji
urzadzenia poprzez konserwację zapobiegawczą

schneider-electric.com
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SM6,

Niezwykle profesjonalne rozwiązanie!
Ponad 1,700 000 pól zainstalowanych na całym świecie.
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SM6

Nasze rozwiązania

PM105627

Schneider Electric rozwija od ponad 40 lat swoje rozwiązania
dotyczące zabezpieczeń, monitoringu i sterowania szczególnie
dedykowane sieciom SN.
Rozdzielnica SM6 została zaprojektowana przy wykorzystaniu
wieloletnich doświadczeń.
Zawiera w sobie kilka najnowszych i najlepszych rozwiązań pod
względem zapewnienia ciągłości pracy i bezpieczeństwa obsługi.

Aparatura łączeniowa wysokiej jakości
kA
25
SF1 i/lub Evolis
16

SF1
i/lub
Evolis
630

1250

A

Kompleksowe rozwiązanie
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Rozdzielnica SM6 może być wyposażona w następujące
urządzenia:
•• Mierniki PowerMeter.
•• Przekaźniki zabezpieczeniowe wielofunkcyjne typu Sepam
lub Easergy P3
- Funkcje zabezpieczeniowe
- Pomiary i funkcje diagnostyczne.
•• Przekaźnik zabezpieczeniowy autonomiczny typu VIP.
Rozdzielnice SM6 mogą być także integrowane z dowolnym
systemem monitoringu i sterowania.
- Praca ze sterowaniem lokalnym i zdalnym.

Obudowa odporna na skutki
wewnętrznego łuku elektrycznego
Klasyfikacja łukoochronności: A-FL i A-FLR.
•• Ochrona przed skutkami łuku elektrycznego z trzech stron IAC:
A-FL, 12.5 kA 1 s, 16 kA 1 s oraz 20 kA 1s.
•• Ochrona przed skutkami łuku elektrycznego z czterech stron IAC:
A-FLR, 12.5 kA 1s, 16 kA 1 s oraz 20 kA 1 s.
•• Wybór sposobu odprowadzenia produktów spalania łuku:
- dolny (w kierunku kanału kablowego)
- górny (przy wykorzystaniu dodatkowych kanałów
wydmuchowych).

schneider-electric.com
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Modele BIM

SM6

Zdolność
oddziaływania
Ability to do
impact
cost and na koszty
oraz
możliwości
funkcjonalne
functional
capabilities

Koszty
Cost ofzmian
design
w
projekcie
changes

•• Poprawia użyteczność tradycyjnych rysunków CAD, zawierając oprócz geometrii,
informacje pomocne w kalkulacjach technicznych i budżetowych
•• BIM również odnosi się po części do procesów współpracy pomiędzy i/lub
wewnątrz firm poprzez wykorzystanie wartości modeli w całym procesie
projektowania i eksploatacji budynku
•• Pomaga tworzyć, konstruować, zarządzać i obsługiwać projekty bardziej
ekonomicznie i z mniejszym wpływem na środowisko

Wdrażanie
Implementation
on documents
dokumentacji

Budowa
Construction

Biznes

Efektywność

•• Ograniczenie czasu i wysiłku
przeznaczonego na pracę.

•• Obniżenie kosztów
projektu

•• Problem: niepowiązane
narzędzia i brak współpracy
pomiędzy nimi

•• Poprawa
koordynacji
i współpracy

•• Zarządzanie projektami
w wielu środowiskach
projektowych i przez wielu
współpracowników jest
nieefektywne i mało wydajne.

Współpraca

•• Oszczędność
czasu na
projektowanie

Produkcja
Fabrication

Dokumentacja
Documentation

Budowa
Construction
4D
4D/ /5D
5D

a
dw
udiol
BBu

•• Wysokowartościowy biznes

BIM i cykl życia budynku

Zalety BIM

Analizy
Analysis

Szczegółowy
Detailed
projekt
design

PDro
esjeig
ktn

Projekt
Detailed
design
szczegółowy

Wymagania klienta

PM105627

•• BIM jest ewolucją oprogramowania do projektowania (CAD) i modelowania oraz
kluczem do cyfryzacji

Tradycyjny
Traditionalproces
process

Procesy
BIM
BIM
process

Projekt
wstępny
Pre-design

Co to jest BIM

DM105307

Design Effort
/ Effect
Wysiłek
/ efekt

DM105306

Niepowtarzalna okazja do poprawy
kluczowych wskaźników dla rynku
Budownictwa gdzie interoperacyjność
wciąż jest dużym wyzwaniem

Logistyka
Construction
budowy
logistics

Projekt
Conceptual
design
koncepcyjny

•• Minimalizacja
ryzyka
•• Ułatwienie
w eksploatacji
budynku

a
O
Ob
psełur agt e
Naprawa
Renovation
i&
modernizacja
Retrofit

Obsługa
Operation
i konserwacja
&
Maintenance

•• Problem: brak wspólnej
platformy wspierającej
doświadczenia dla przemysłu
elektrotechnicznego w celu
wykonywania zadań
i rozdzielania ich pomiędzy
różne firmy i lokalizacje.

Lokalizacja baz do SM6 24 BIM
•• Objekty BIM SM6 24 :
http://bimobject.com/fr/schneider/product/sm6-24

SM6 rysunki 3D
•• Cel :
Rysunki 3D są przydatne dla naszych Partnerów (Kontraktorów i
Producentów rozdzielnic) do symulacji warunków instalacji (punkty
mocowania, podłączenia, itp) w środowisku 3D.
•• Wartość dla klienta:
Redukcja czasu projektowania. Ograniczenie możliwości pomyłek podczas
instalacji.
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SM6

Aplikacja TracePartOnline

TracePartsOnline jest ogólniedostępną biblioteką zawierającą bezpłatne rysunki
CAD 2D i 3D produktów z rozdziny SM6.
Komponenty są dostępne w różnych standardach (ISO, DIN, ANSI, itp.)
oraz we wszystkich formatach kompatybilnych z używanym oprogramowaniem CAD
min. PTC Creo Parametric, SolidWorks, CATIA, Pro / Engineer, Inventor, Solid Edge,
TopSolid, thinkdesign, Unigraphics, Alibre Design, ACIS, STEP, IGES, DWG, DXF, ...

DM?????

Platforma ta pozwala inżynierom i projektantom bezpośrednio pobierać
i wykorzystywać pliki CAD z tej oferty.

schneider-electric.com
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10 | Katalog SM6

schneider-electric.com

SM6

Prezentacja
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SM6
Prezentacja

Doświadczenie Schneider Electric
w zakresie średnich napięć to
ponad 40 lat produkcji rozdzielnic
prefabrykowanych i ponad 30 lat
rozwoju techniki łączeniowej bazującej
na sześciofluorku siarki (SF6).

Doświadczenie światowego
lidera
Doświadczenie to umożliwia dzisiaj rozszerzenie oferty o uzupełniającą ją
gamę celek z wyłącznikami próżniowymi do 24 kV i o standardowych lub
wzmocnionych obudowach odpornych na działanie łuku wewnętrznego dla
zwiększenia bezpieczeństwa ludzi zgodnie z normami międzynarodowymi.
Do dyspozycji użytkownika pozostaje korzystanie z tego unikalnego
doświadczenia światowego lidera, który na całym świecie zainstalował
dotychczas ponad 2 500.000 pól rozdzielnic w sieciach średnich napięć.
Dzielić się doświadczeniami i wsłuchiwać się w potrzeby użytkownika to idea
aktywnego partnerstwa, którą Schneider Electric pragnie rozwijać oferując
rozdzielnice SM6.
Modułowa rozdzielnica SM6 jest to ujednolicony zestaw pól wyposażonych
w aparaturę łączeniową z SF6 lub próżniową, przewidzany na co najmniej
30 lat użytkowania.
Pola SM6, zestawiając różnorodne ich funkcje, umożliwiają realizację
dowolnej stacji SN dla napięć do 24 kV.
Jako wynik dogłębnej analizy aktualnych i przyszłych potrzeb, pola SM6

PM105325

łączą zalety technologii nowoczesnej i wypróbowanej.

1975 - Opracowanie i wdrożenie:

Poraz pierwszy zastosowano sześciofluorek siarki (SF6) w rozłączniku SN
dla stacji transformatorowych SN/nn – rozdzielnice VM6.

1989 - Doświadczenie:

Ponad 300 000 pól VM6 stanowiło wyposażenie sieci SN na całym świecie.

1991 - Innowacyjność i doświadczenie:

Opracowano rozdzielnicę nowej generacji - SM6, modułową, z aparaturą
SF6.

2015 - Pozycja lidera:

Instalując na świecie ponad 1,500 000 pól SM6 Schneider Electric
ugruntował swą pozycję niekwestionowanego lidera w obszarze średnich
napięć.
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Referencje lidera
SM6, produkt światowy

Azja / Środkowy Wschód

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Polska

•• Warta - PZU - PKO BP, Warszawa, Pałac
Sprawiedliwości, Warszawa
•• Biblioteka UW - AM Wrocław - AWF Poznań
•• Carrefour - Casino (Geant, Leader Price) –
Auchan 61001N
•• KGHM Polska Miedź - Stanley - Wrozamet Piklington - Krakowska Fabryka Armatur,
Cementownia Nowa Huta
•• WIENERBERGER
•• Agora - Polskie Radio - Grupa ITI
•• Opel Gliwice, Valeo, Faurecia, Fiat (Bielsko,
Tychy), ISUZU, Stomil Olsztyn, LEAR / LECA Tychy,
BERTRAND FAURE AUTOMOBIL Grójec, Saint
Gobain Glass/Security Dąbrowa Górnicza
•• Flextronic, TP SA, Polkomtel, Era
•• Wodociągi Białystok, Warszawa, Wrocław
•• Elektrociepłownie Warszawskie, EC4 Łódź,
Elektrownie Wodne: Kozielno, Kościuszko, Łyna ,
EC Kozienice
•• GPZ Polkowice
•• CH Arkadia Warszawa BRC, Platan Park,
Manhattan, Ilmet, Europlex, ATRIUM CENTER,
ATRIUM PLAZA, Sienna Center, Warsaw Towers,
Reduta (Carrefour), Ochota Office Park

Canal Electrical Distribution Company, Egipt
General Motors Holden, Australia
Pasteur Institute, Kambodża
Tian he City, Chiny
Sanya Airport, Chiny
Bank of Chiny, Beijing, Jv Yanta, Chiny
Plaza Hotel, Jakarta, Indonezja
Bali Airport, Indonezja
Wakasa Control Center, Japonia
Otaru Shopping center, Japonia
New City of Muang, Thong Than, Kanjanapas, Tajlandia
Danang and Quinhon Airport, Vanad, Wietnam
British Embassy, Oman
KBF Palace Riyadh, Arabia Saudyjska
Raka Stadium, Arabia Saudyjska
Bilkent University, Turcja
TADCO, BABOIL development, Zjednoczone Emiraty Arabskie
Melbourne Tunnel City Link, Australia
Campus KSU Qassim Riyad, Arabia Saudyjska

Afryka
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

ONAFEX, Hilton Hotel, Algieria
Yaounde University, Kamerun
Karoua Airport, Kamerun
Libreville Airport, Gabon
Ivarto Hospital, CORIF, Madagaskar
Central Bank of Abuja, ADEFEMI, Nigeria
OCI Dakar, Oger international, CGE, Senegal
Bamburi cement Ltd, Kenia
Ivory Electricity Company, Wybrzeże Kości Słoniowej
Exxon, New Headquarters, Angola

Ameryka Południowa / Pacyfik
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Lamentin Airport, CCIM, Martynika
Space Centre, Kourou, Gujana
Meksyk City Underground System, Meksyk
Santiago Underground System, Chile
Cohiba Hotel, Havana, Kuba
Iberostar Hotel, Bavaro, Republika Dominikany
Aluminio Argentino Saic SA, Argentyna
Michelin Campo Grande, Rio de Janeiro, Brazylia
TIM Data Center, São Paulo, Brazylia
Light Rio de Janeiro, Brazylia
Hospital Oswaldo Cruz, São Paulo, Brazylia

Europa

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

schneider-electric.com

Stade de Francja, Paris, Francja
EDF, Francja
Eurotunnel, Francja
Nestlé company headquarters, Francja
TLM Terminal , Folkestone, Wielka Brytania
Zaventem Airport, Belgia
Krediebank Computer Centre, Belgia
Bucarest Pumping station, Rumunia
Prague Airport, Czechy
Philipp Morris St Petersburg, Rosja
Kremlin Moscow, Rosja
Madrid airport, Hiszpania
Dacia Renault, Rumunia
Lafarge cement Cirkovic, Czechy
Caterpillar St Petersburg, Rosja
Ikea Kazan, Rosja
Barajas airport, Hiszpania
Coca-cola Zurich, Szwajcaria
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SM6
Prezentacja

Atuty rozdzielnicy SM6

Bezpieczna i łatwa eksploatacja
SM6, rozdzielnica sprawdzona w praktyce

•• Rozłącznik trójpozycyjny uniemożliwiający błędne operacje
•• Uziemnik o pełnej zdolności załączania na zwarcie
•• Niezawodne odwzorowanie stanu łącznikow przez mechaniczne wskaźniki
położenia
•• Przedziały aparatowe i przyłączowe odporne na łuk wewnętrzny
•• Czytelna synoptyka animowana
•• Jedna, wspólna dźwignia manewrowa z funkcją „anty-refleks”
•• Celki wieloprzedziałowe.

SM6: rozdzielnica przystosowana do
zdalnego sterowania i monitoringu
Aparatura w SM6 jest idealnie dobrana z punktu widzenia możliwości zdalnego
sterowania oraz monitoringu.
Wyposażenie w napędy silnikowe jest możliwe w trakcie instalowania lub później,
bez przerywania eksploatacji, umożliwia to współdziałania z układem zdalnego
sterowania Easergy T200. Przewidziano dla niego przyłącze zapewniające proste
podłączenie do systemu z gwarancją poprawnego funkcjonowania aparatury.

Zwartość
SM6, rozdzielnica optymalna

•• Minimalne wymiary ze zredukowaną szerokością pól
•• Racjonalna przestrzeń wymagana dla zabudowy rozdzielnicy
•• Zredukowane koszty robót budowlano-montażowych
•• Łatwa integracja z prefabrykowanymi wolnostojącymi stacjami
transformatorowymi do których SM6 jest szczególnie przystosowana.

Ewolucyjność
SM6, rozdzielnica o szerokich możliwościach
••
••
••
••
••

Kompletna oferta pokrywająca aktualne i przyszłe potrzeby użytkownika
Rozwiązanie zapewniające rozbudowę istniejącej instalacji
Katalog funkcji dla całości aplikacji użytkownika
Produkt spełniający wymagania norm
Opcje dla zdalnego sterowania i monitoringu instalacji użytkownika.

Obsługa
SM6, rozdzielnica o zminimalizowanych czynnościach
obsługowych

•• Elementy aktywne (wyłącznik, rozłącznik z uziemnikiem) są szczelnie zamknięte
w obudowach na cały okres użytkowania
•• Napędy łącznikow wymagają tylko minimalnych zabiegów konserwacyjnych
w normalnych warunkach eksploatacyjnych
•• Podwyższona wytrzymałość elektryczna w trakcie łączeń.
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Rozwiązania gotowe
na EcoStruxtureTM

SM6
Prezentacja

Co to jest EcoStruxure™?
Architektura EcoStruxure™ oraz interoperacyjna platforma technologiczna łączą ze
sobą energetykę, automatykę i oprogramowanie. Zapewnia to poprawę w zakresie
bezpieczeństwa, niezawodności, efektywności, trwałości oraz łączności.

Systemy EcoStruxureTM są wdrażane od
2007 przy wsparciu ponad 9 000 naszych
integratorów systemów.

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

Gotowa na EcoStruxure™
Efektywne zarządzanie
urządzeniem
Zwiększona niezawodność
dzięki zapobieganiu awarii
pomaga zmniejszyć czas
przestojów.

Łączność 24/7

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

Aktualne dane dostępne
w dowolnym miejscu
i czasie aby móc podejmować
lepsze decyzje.

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

PRACA W PĘTLI

Platforma
EcoStruxure

Centra danych

Przemysł

Infrastruktura

Aplikacje, Analityka i Usługi
W chmurze
i lokalnie

Cyberbezpieczeństwo

Budownictwo

Komunikujące się produkty

EcoStruxure
Budynki

schneider-electric.com

Automatyka i sterowanie

EcoStruxure
Rozdział Energii

EcoStruxure
IT

EcoStruxure
Maszyny

EcoStruxure
Przemysł

EcoStruxure
Sieci
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Rozwiązania gotowe
na EcoStruxtureTM

SM6
Prezentacja

DM105454

EcoStruxure™Power

Wykrywanie
zwarcia (VAMP)
łukowego (VAMP)
Arc fault detection

Easergy P3

Monitoring
temperatury
(TH110)
Thermal monitoring
(TH110)

Monitoring
środowiska
Environmental
sensor (CL110)
(CL110)

Aplikacja do
Supported
podglądu
by App
temperatury
to view &

DM105455

communicate
temperature
information

Innowacje na każdym poziomie

Power
EcoStruxure
Asset Advisor

EcoStruxure
Power Advisor

EcoStruxure
Resource Advisor

Aplikacje,
Apps,
Analityka
Analytics
i Usługi

Komunikujące
Connected
się
produkty

W
chmurze
i lokalnie
Cloud
and/or On
Premise

Automatyka
Edge
iControl
sterowanie

Cyberbezpieczeństwo
End-to-end cybersecurity

& Services

EcoStruxure
Substation Operation

EcoStruxure
Power SCADA Operation

SM6
connected

Products

Trihal

Easergy
TH110
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EcoStruxure
Power Monitoring Expert

Easergy
CL110

PM 8000
Masterpact MTZ

Compacy NSX
(Micrologic 6.2M)
Okken
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SM6
Prezentacja

Rozwiązania gotowe
na EcoStruxtureTM
EcoStruxure Asset Advisor

PM106675

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.

PM106676

Pulpit Asset Advisor

•

Nasze rozwiązanie EcoStruxure 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.

Kliknij tu aby pobrać bezpłatną wersję

EcoStruxure Asset Advisor

schneider-electric.com

•

Wspiera dążenie klienta do konserwacji zapobiegawczej

•

Stworzone z myślą o ograniczaniu ryzyka awarii oraz optymalizacji konserwacji

•

Przekształca dane w działania szybkie 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.
• Zmniejszenie nieplanowanych przestojów

Wydajność
operacyjna

Wydajność
finansowa

•

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:

Bezpieczeństwo

- Ekspertyzy utrzymania ruchu i ciągłości pracy
w bardzo wydajnych środowiskach
- Wczesne ostrzeganie o możliwej awarii
urządzenia

Święty spokój

•

Wgląd we wszystkie istotne dane urządzenia
w czasie rzeczywistym

•

Doświadczenia zbierane na obiekcie

•

Właściwi ludzie we właściwym czasie
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SM6
Prezentacja

Usługa recyklingu Schneider Electric
dla produktów zawierających gaz SF6
przewiduje rygorystyczne procedury

Ochrona środowiska

Profil środowiskowy produktu i usługi
recyklingu
Schneider Electric jest zaangażowany w działalność na rzecz ochrony środowiska
w długim horyzoncie czasowym.
We współpracy serwisu technicznego Schneider Electric z dostawcami oraz
podwykonawcami podjęto wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić, że materiały
użyte w budowie urządzenia nie zawierają żadnych substancji zabronionych
w regulacjach prawnych oraz dyrektywach.
Celem firmy Schneider Electric jest zmniejszenie negatywnego wpływu produktów
na środowisko w trakcie ich całego cyklu życia. Na końcu żywotności urządzeń,
firma proponuje usługi recyklingu, obejmujące utylizację gazu SF6.
Do 98% urządzeń Schneider Electric może być poddanych procesom recyklingu.
Nasze rozdzielnice w izolacji powietrznej są zaprojektowane z myślą o ochronie
środowiska:
•• Zastosowane materiały, zarówno izolacyjne jak i przewodzące są identyfikowane
według profilu środowiskowego, łatwo separowane oraz nadają się do recyklingu
•• Gaz SF6 może zostać odzyskany podczas utylizacji urządzenia i powtórnie użyty
po oczyszczeniu

PM105606b

•• SM6 jest zgodna z dyrektywą RoHS. Dyrektywa ta ogranicza stosowanie sześciu
materiałów niebezpiecznych w produkcji różnych rodzajów sprzętu
elektronicznego i elektrycznego.

24 kV
Pole
Pole
rozłącznikowe wyłącznikowe
Metale
żelazopochodne

84%

65%

Metale nieżelazne

4%

10.6%

Termoutwardzalne

9.5%

22%

Termoplastyczne

2.35%

2.3%

Ciecze

0.15%

0.1%

System zarządzania środowiskowego stosowany w fabrykach Schneider Electric
produkujących rozdzielnice SM6, został oceniony jako zgodny z wymaganiami
normy ISO 14001.
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Prezentacja

Zapewnienie jakości
Jakość potwierdzona certyfikatami
ISO 9001
Podstawowe atuty
Każda jednostka produkcyjna Schneider Electric jest zintegrowana ze strukturą
funkcjonalną, której główne zadanie to kontrola jakości i nadzor nad wypełnianiem
norm. Obowiązują w nich następujące zasady:
•• Jednolitość postępowania wszystkich służb
•• Aprobata stosowanych procedur przez licznych klientow i upoważnione
organizacje.
W szczególności to skrupulatne stosowanie wymaganych procedur zostało
pozytywnie zweryfikowane przez niezależne, Francuskie Towarzystwo Zapewnienia
Jakości: French Quality Assurance Association (FQAA).

System zapewnienia jakości obowiązujący w projektowaniu i produkcji
SM6 jest zaaprobowany jako zgodny z wymagania modelowymi
zawartymi w normach ISO 9001: 2000.
PM105608

Drobiazgowe i systematyczne kontrole
W trakcie procesu produkcyjnego każda celka SM6 jest poddawana systematycznym
próbom wyrobu, których celem jest:
•• Kontrola szczelności
•• Kontrola ciśnienia gazu
•• Pomiar prędkości ruchu styków łączników przy zamykaniu i otwieraniu
•• Pomiar momentów napędów
•• Próby dielektryczne
•• Sprawdzenie zgodności z dokumentacją.

PM105607

Rezultaty prób w postaci protokołów fabrycznych dla każdego aparatu są
potwierdzane i archiwizowane przez wydział kontroli jakości.

Średni czas do wystąpienia usterki (MTTF
- Mean Operating Time To Failure)
Dzięki wprowadzonemu w Schneider Electric systemowi zapewnienia jakości można
założyć stałą stopę awarii przez cały czas eksploatacji pola rozdzielnicy SM6
i przyjąć, że średni czas przestoju MDT („Mean Down Time”) jest znacznie niższy niż
średni czas pracy MTU („Mean Up Time”).
Wtedy średni czas pracy między awariami MTBF („Mean Time Between Failures”)
jest porównywalny ze średnim czasem do wystąpienia usterki MTTF.
MTTF (skumulowany) = 3890 lat

schneider-electric.com
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Usługi serwisowe Schneider
Electric

SM6
Prezentacja

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

Life Cycle Services

DB408843

Cykl serwisowy

Planowanie
Plan

Jakie are
są moje
plany?
What
my options?

Instalowanie
Install

i uruchomić?
HowJaki
do zainstalować
I install and commission?

Eksploatacja
Operate

Jak do
obsługiwać
How
I operatei konserwować?
and maintain?

Optymalizacja
Optimize

Jak
Howzoptymalizować?
do I optimize?

Modernizacja
Renew

Jak zmodernizować
moje rozwiązanie?
How
do I renew my solution?

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

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. Usługi diagnostyczne opisano na stronach
od 122 do 126.
•• 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.

Modernizacja

Poprzez odpowiednie aktualizacje i modernizacje Schneider Electric pomoże
zwiększyć czas życia Twojego systemu.
Schneider Electric oferuje przejęcie pełnej odpowiedzialności za czynności
związane z wycofaniem z eksploatacji zużytych urządzeń elektrycznych.
•• Retrofity ECOFIT™: Bądź na bieżąco i popraw wydajność swoich urządzeń
elektrycznych (nn, SN, Przekaźniki zabezpieczeniowe…).
•• Wycofanie z eksploatacji produktów SN: Remont lub recykling przestarzałych
urządzeń obejmujący usługi wycofywania z eksploatacji.

Częstotliwość wykonywania przeglądów
W celu wydłużenia bezawaryjnej pracy urządzeń do rozdziału energii
elektrycznej, firma Schneider Electric zaleca regularne wykonywanie czynności
konserwacyjnych. Częstotliwość w normalnych warunkach pracy (niska
niezawodność zasilania i optymalne warunki środowiskowe) na ogół może być
określona według poniższej tabeli:
Przegląd

Ekskluzywny

Minimalna częstotliwość (1) Kto
(co)
Producent
4 lata

Zaawansowany 2 lata
Lekki

1 rok





Certyfikowany Partner Użytkownik






(1) Zalecane w normalnych warunkach pracy (niska niezawodność zasilania i optymalne warunki
środowiskowe). Niniejsza częstotliwość powinna być zwiększona w zależności od:
a) stopnia wymaganej niezawodności zasilania (niski, większy, krytyczny), b) warunków
środowiskowych (np. korozyjne, morskie...) zgodnie z zaleceniami serwisu producenta.
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Kody QR dla pól SM6

DM105311

Pola SM6 24 kV

DM105312

pole wyłącznikowe

DM105313

pole rozłącznikowe

DM105314

pole rozłącznika
z bezpiecznikiem

inne pola

schneider-electric.com
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Charakterystyka
ogólna

22 | Katalog SM6

schneider-electric.com

SM6

Charakterystyka ogólna
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Bezpieczna aparatura
Bezpieczne mechanizmy napędów
Ochrona przed skutkami łuku elektrycznego
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Obszar zastosowania

SM6
Charakterystyka ogólna

Rozdzielnicę SM6 tworzą pola modułowe w obudowie metalowej wyposażone
w aparaturę stacjonarną lub wysuwną wykorzystującą w procesach łączeniowych
sześciofluorek siarki (SF6) lub próżnię:
•• Rozłącznik-odłącznik
•• Wyłącznik SF1, SFset lub Evolis
•• Stycznik próżniowy
•• Odłącznik.
Pola SM6-24 umożliwiają realizowanie strony SN w sieciowych stacjach
transformatorowych SN/nn, stacjach abonenckich lub rozdzielczych dla napięć
do 24 kV.

Stancje transformatorowe SN/nn
UTE standard (EDF)
Stacje
abonenckie
SN
MV consumer
substation
z(MV
pomiarem
energii na SN
metering)

IM

DM105322

PM103350

HV/MV substation
Stacje
abonenckie SN

IM

CM

DM2

QM

PM

IM

Linia
dopływowa
Incoming
line of the
zmain
kierunku
głównej
distribution
stacji
rozdzielczej
switchboard

Stacja
mieszana
Combined
public distribution/

Stacja
abonencka
MV consumer
substationSN

Podstacja
Substation

PM

IM

GAM2 QM

PM103309

rozdzielcza
abonencka
Consumer/ substation

IM

IM

GIM QM

z(LV
pomiarem
energii na nn
metering)

IM

QM

DM1-S

Linia
odpływowa
w kierunku innych
Outgoing
line toward
podstacji
other ringpierścieniowych
substations

Inne
Otherzastosowania
standards

Stacja
abonenckasubstations
SN
MV consumer
(z
pomiarem
energii po stronie SN)
(MV
metering)

IM

DM1-M

QM

DM1-S

PM102377

IM

Linia
odpływowa
w kierunku
innych
podstacji pierścieniowych
Outgoing
line toward
other ring
substations
Linia
dopływowa
kierunku
głównej stacji
rozdzielczej
Incoming
line of zthe
main distribution
switchboard
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PM105368

Przemysłowe stacje rozdzielcze

PM105330

DE59200EN-LG

Stacja
WN/SN
HV/MV substation

Rozdzielnica
dystrybucyjna
Distribution switchboard
DM1-A

GBC-B

QM QM IM

IM

IMB GBM QM DM1-S

GBC-B

Zasilanie
Incoming1

Zasilanie
2
Incoming

line

Definicje pól

Następujące pola SM6 tworzą sieciowe stacje
transformatorowe SN/nn i stacje rozdzielcze
przemysłowe:
•• IM, IMC, IMB, IMM rozłącznikowe
•• PM rozłączikowe z bezpiecznikami
•• QM, QMC, QMB rozłącznikowe z bezpiecznikami
wybijakowymi
•• CVM stycznikowe, stycznik próżniowy
z bezpiecznikami lub bez bezpieczników
•• DM1-M, DM1-A, DM1-D, DM1-S wyłącznikowe
z odłącznikiem szynowym, wyłącznik stacjonarny
z SF6 lateralny
•• DMV-A, DMV-D, wyłącznikowe z odłącznikiem
szynowym, wyłącznik stacjonarny próżniowy frontowy
•• DMVL-A, DMVL-D wyłącznikowe z odłącznikiem
szynowym, wyłącznik stacjonarny próżniowy lateralny
•• DM1-W, DM1-Z wyłącznikowe z odłącznikiem
szynowym, wyłącznik z SF6 wysuwny lateralny
•• DM2 wyłącznikowe z dwoma odłącznikami
szynowymi, wyłącznik stacjonarny z SF6 lateralny
•• CM, CM2 pomiarowe z dołącznikiem szynowym,
przekładnikami napięciowymi i bezpiecznikami
•• GBC-A, GBC-B pomiarowe z przekładnikami
prądowymi i/lub napięciowymi
•• NSM-kablowe dopływ główny i rezerwowy kablowy
•• NSM-szynowe dopływ główny i rezerwowy szynowy
•• GIM pole szyn pośredniczących
•• GBM łączące szyn
•• GAM2, GAM pole przyłączy kablowych
•• SM odłącznikowe
•• TM odłącznikowe z bezpiecznikami i transformatorem
potrzeb własnych stacji SN/nn
•• Inne pola – prosimy o konsultacjię
•• Funkcja specjalna EMB przedział uziemnika szyn
zbiorczych.

schneider-electric.com

DM1-A

SZR
ATS

line

MV/LV transformer
substations
Stacje
SN/nn
QM NSM-szynowe
GBM SM
QM
NSM-busbarsGBM
SMTMTM

NSM-kablowe
QM CVM
CRM CRM
NSM-cablesQM
CVMDM1-W
DM1-W

Standby
Generator
generator source
awaryjny

Standby
Zasilanie
source
rezerwowe

Rozdzielnica
dystrybucyjna
Distribution switchboard
QM QM GBC-B

IM

IMB GBM IM

GBC-B

DM1-S

DM1-S

ATS
SZR
Zasilanie
Incoming1

line

Zasilanie
2
Incoming

line
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Pola służące do przyłączania
do sieci

SM6
Charakterystyka ogólna

!

ość
Now

IM
Pole rozłącznikowe
kablowe
375 lub 500 mm

46

IMC
Pole rozłącznikowe
kablowe z pomiarem prądu
500 mm

DM105330

DM105329

DM105328

Szczegóły na
stronie

DM105327

Przyłączanie do sieci

IMB
Pole rozłącznikowe
z odejściem szynowym
bocznym
375 mm

IMM
Pole rozłącznikowe
z pomiarem,
odejście na prawo/lewo
750 mm

DM105332

DM105331

Przyłączanie do sieci z automatycznym przełączaniem zasilania

NSM-kablowe
Pole rozłącznikowe dla linii podstawowej (N)
i rezerwowej(S) z przyłączami kablowymi
750 mm

47

!

ość
Now
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NSM-szynowe
Pole rozłącznikowe dla linii podstawowej (N) z przyłączem
szynowym bocznym lewym i rezewowej (S) z przyłączem
kablowym
750 mm

UWAGA: nowe funkcje

schneider-electric.com
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do zabezpieczania zasilanych
urządzeń

SM6
Charakterystyka ogólna

QM
Pole rozłącznikowe z bezpiecznikami
wybijakowymi
375 lub 500 mm

QMC
Rozłącznikowe z bezpiecznikami
wybijakowymi i przekładnikami
prądowymi
625 mm

QMB
Pole rozłącznikowe z bezpiecznikami
wybijakowymi z przyłączem bocznym
szynowym (lewym lub prawym)
375 mm

DM105336

48

DM105335

DM105334

Szczegóły na
stronie

DM105333

Rozłącznik bezpiecznikowy

PM
Pole rozłącznikowe z bezpiecznikami
375 mm

49

!

ość
Now

50

DM1-A
Pole wyłącznikowe z odłącznikiem
szynowym z przyłączem kablowym
750 mm

schneider-electric.com

DM105339

DM105338

DM105337

Wyłącznik w SF6

DM1-D
Pole wyłącznikowe z odłącznikiem
szynowym z przyłączem szynowym
bocznym
750 mm

DM1-M
Pole wyłącznikowe z odłącznikiem
szynowym i pomiarem,
odejście na prawo
750 mm
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urządzeń
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DM1-W
Pole wyłącznikowe wysuwne
z odłącznikiem szynowym z
przyłączem kablowym
750 mm

DM1-S
Pole wyłącznikowe z odłącznikiem
szynowym z przyłączem kablowym
i zabezpieczeniem autonomicznym
750 mm

DM1-Z
Pole wyłącznikowe wysuwne
z odłącznikiem szynowym z
odpływem po stronie prawej
750 mm

DM105343

51
52

DM105342

DM105341

Szczegóły na
stronie

DM105340

Wyłącznik w SF6

DM2
Pole wyłącznikowe z dwoma odłącznikami
z odpływem po stronie prawej/lewej
750 mm

51

53
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DM105345

DM105344

Wyłącznik próżniowy

DMV-A
Pole wyłącznikowe z odłącznikiem
szynowym z przyłączem kablowym
625 mm

DMV-D
Pole wyłącznikowe z odłącznikiem
szynowym z odpływem po stronie
prawej
625 mm

schneider-electric.com
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DM105347

Szczegóły na
stronie

DM105346

Wyłącznik próżniowy

DMVL-A
Pole wyłącznikowe z odłącznikiem
szynowym z przyłączem kablowym
750 mm

54

DMVL-D
Pole wyłącznikowe z odłącznikiem szynowym
z odpływem po stronie prawej
750 mm

55

DM105349

DM105348

Stycznik próżniowy (Bezpośredni rozruch silnika)

CVM
Pole stycznikowe z odłącznikiem
szynowym, z bezpiecznikami
i z przyłączem kablowym
750 mm

schneider-electric.com

CVM
Pole stycznikowe z odłącznikiem szynowym
i z przyłączem kablowym
750 mm
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Pola służące do pomiaru
prądu i napięcia

SM6

DM105440

CM
Pole z przekładnikami napięciowymi
do sieci z p. neutralnym uziemionym
375 mm
DM105441

56

57
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CM2
Pole z przekładnikami napięciowymi
do sieci z p. neutralnym izolowanym
500 mm
DM105442

Szczegóły na
stronie

DM105350

Charakterystyka ogólna

GBC-A
Pole z przekładnikami prądowymi
lub/i napięciowymi,
odejście na prawo/lewo
750 mm

GBC-B
Pole z przekładnikami prądowymi
lub/i napięciowymi
750 mm

schneider-electric.com

GAM2
Pole przyłącza kablowego
375 mm

GAM
Pole przyłącza kablowego
z uziemnikiem
500 mm

GFM
Pole rozszerzające
Fluokit M24/M24+
/M9/SM6-24
125 mm

GUM
Pole
rozszerzające
Unifluorc/
SM6-24
125 mm

61

DM105447

DM105446

DM105448

60
59

GIM
Pole szyn
pośredniczących
125 mm

DE53498_LG

DM105444

GEM
Pole rozszerzające VM6/SM6
125 mm

DM105445

GBM
Pole łączące z
wyprowadzeniem szyn
w prawo lub w lewo
375 mm

58

DE53498_LG

DM105443

Szczegóły na
stronie

DE53498_LG

Charakterystyka ogólna

DE59685_LG

Pola spełniające inne funkcje

SM6

SM
Pole odłącznika szynowego
375 mm lub 500 (1) mm

(1) tylko dla dla prądu znamionowego
1250 A.

schneider-electric.com

TM
Pole transformatora potrzeb
własnych
375 mm

EMB
Przedział uziemnika
szyn zbiorczych
375 mm
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SM6
Charakterystyka ogólna

SM6, przy swoich korzystnych
charakterystykach technicznych,
spełnia wymagania dotyczące
bezpieczeństwa osób, ochrony
środowiska oraz ułatwia instalowanie
i eksploatację.

Warunki eksploatacji

Pola SM6 są zaprojektowane do eksploatacji w warunkach wnętrzowych.
Zaletą są niewielkie wymiary:
•• szerokość od 375 do 1500 mm
•• wysokość od 1600 do 2250 mm
•• głębokość od 840 do 1400 mm...
… które umożliwiają instalację w małych pomieszczeniach i w stacjach
prefabrykowanych.
Dostęp do przyłączy przewidziano od przodu celki.

PM105631

Urządzenia służące do sterowania są umieszczone od frontu co ułatwia obsługę.
Pola mogą być bogato wyposażone w elementy pomocnicze (przekaźniki
zabezpieczeniowe, przekładniki, w tym przekładniki Ferranti’ego, odgromniki, układy
kontroli i sterowania itd).

Znamionowe warunki pracy
•• Temperatura otoczenia:
1) maksymalna: 40°C
2) maksymalna średnia dobowa: 35°C
3) minimalna: –5°C.
•• Wysokość instalowania
1) maksymalna: 1000 m
2) powyżej 1000 m n.p.m. stosowany jest odpowiedni współczynnik korygujący
parametry rozdzielnicy (prosimy o konsultacje).
•• Działanie promieni słonecznych
1) brak wpływu promieniowania słonecznego.
•• Zanieczyszczenie powietrza
1) brak znaczących zanieczyszczeń solą, parami, pyłami, dymem, gazami
powodującymi korozję lub palnymi.
•• Wilgotność I ciśnienie
1) maksymalna średnia względna dobowa: 95%
2) maksymalna średnia względna miesięczna: 90%
3) maksymalne średnie dobowe: 2,2kPa
4) maksymalne średnie miesięczne: 1,8kPa.
Dla tych warunków sporadycznie może wystąpić kondensacja pary wodnej. Należy
się jej spodziewać w przypadkach nagłej zmiany temperatury w okresach wysokiej
wilgotności.
Celem uniknięcia kondensacji, której skutkiem jest obniżenie wytrzymałości izolacji
a w efekcie jej uszkodzenie, należy przy projektowaniu budynków wziąć pod uwagę
zalecenia przepisów budowlanych dotyczących wentylacji pomieszczeń
przeznaczonych na instalowanie rozdzielnic SN.
•• Badania sejsmiczne:
1) Do 0.5 g (poziomo) i 0.4 g (pionowo)
2) Klasa 2
3) Zgodność z normą IEEE-693/2005 i EN 60068-3/1993.
Inne warunki pracy – należy skonsultować ze Schneider Electric.
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SM6
Charakterystyka ogólna

Pola SM6 spełniają wszystkie
następujące normy i przepisy:
- Normy międzynarodowe IEC
- Normy polskie
- Normy francuskie UTE
- Przepisy EDF
- Normy sejsmiczne

Certyfikat zgodności
Gama rozdzielnic SM6 uzyskała certyfikat zgodności
z normą PN EN 62271-200:2012 wystawiony przez
Instytut Energetyki posiadający akredytację PCA:
AC117.
Certyfikat został wystawiony w oparciu o badania typu
rozdzielnicy SM6 wykonane w akredytowanych
laboratoriach europejskich (min. Cesi, Kema, Volta.
L.E.M.T).

Normy

Normy międzynarodowe IEC oraz polskie PN
62271-200

Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część
200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych
na napięcie znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie.

62271-1

Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 1:
Postanowienia wspólne.

62271-103

Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część
103: Rozłączniki o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV
do 52 kV włącznie.

62271-105

Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część
105: Kombinacje bezpiecznika prądu przemiennego na napięcia
znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie.

60255

Przekaźniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczeniowe (norma
wieloczęściowa).

62271-100

Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część
100: Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego.

62271-102

Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część
102: Odłączniki i uziemniki wysokiego napięcia prądu
przemiennego.

61869-1

Przekładniki – Część 1: Wymagania ogólne.

61869-2

Przekładniki – Część 2: Wymagania szczegółowe dotyczące
przekładników prądowych.

61869-3

Przekładniki – Część 3: Wymagania szczegółowe dotyczące
przekładników napięciowych indukcyjnych.

61869-6

Przekładniki – Część 6: Dodatkowe wymagania ogólne dla
przekładników małej mocy

62271-206

Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część
206: Układy wskazujące obecność napięcia na napięcia
znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie.

62271-304

Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część
304: Dodatkowe wymagania dla rozdzielnic w osłonach
metalowych na napięcia znamionowe od 1 kV do 52 kV
stosowanych w surowych warunkach klimatycznych.

Normy sejsmiczne
IEE-693

2005 IEEE Recommended Practice for Seismic Design of
Substations

EN600068-3-3

1993 Environmental testing-Part 3:
guidance, Seismic test methods for equipments

Normy francuskie UTE
NFC 13.100

Consumer substation installed inside a building and fed by
a second category voltage public distribution system.

NFC 13.200

High voltage electrical installations requirements.

NFC 64.130

High voltage switches for rated voltage above 1 kV and less
than 52 kV.

NFC 64.160.

Alternating current disconnectors and earthing switches

Przepisy EDF

schneider-electric.com

HN 64-S-41

A.C. metal-enclosed swichgear and controlgear for rated voltages
above 1 kV and up to and including 24 kV.

HN 64-S-43

Electrical independent-operating mechanism for switch
24 kV - 400 A.
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Podstawowe parametry
techniczne

PM105632

Poniższa charakterystyka jest odniesiona do temperatury pracy od -5°C do +40°C
i dla wysokości zainstalowania poniżej 1000 n.p.m.

Charakterystyka elektryczna
Napięcie znamionowe

Ur

kV

7.2

12

17.5

24

Napięcie probiercze między
fazami i do ziemi

Ud

50/60 Hz, 1 min (kV rms)

20

28

38

50

Napięcie probiercze wzdłuż
przerwy izolacyjnej

Ud

50/60 Hz, 1 min (kV rms)

23

32

45

60

Napięcie probiercze między
fazami i do ziemi

Up

1.2/50 µs (kV peak)

60

75

95

125

Napięcie probiercze między
fazami i do ziemi

Up

1.2/50 µs (kV peak)

70

85

110

145

Nieobciążonego transformatora

A

16

Nieobciążonych kabli

A

31.5

A

400 - 630 -1250

Poziom znamionowy
izolacji

Zdolność wyłączania

Prąd znamionowy ciągły

Ir

Prąd znamionowy wytrzymywany Ik/tk (1)

kA /1 s

25

630 - 1250

20 (2)

630 - 1250

16

630 - 1250

12.5
Prąd krótkotrwały załączalny
(50 Hz)

Ima

kA

62.5

400 - 630 - 1250
NA

630

50

630

40

630

31.25

400 - 630

Maksymalny prąd wyłączalny (Isc)
Pola IM, IMC, IMB, IMM (4)

A

630 - 800 (3)

NSM-kablowe, NSM-szynowe

A

630 - 800 (3)

QM, QMC, QMB

kA

25

PM

kA

25

CVM

kA

6.3

NA

CVM z bezpiecznikami

kA

25

NA

20

Wyłączniki w SF6
DM1-A, DM1-D, DM1-W (4), DM1-M (4)
DM1-S

kA
kA

DM1-Z
DM2

kA

25

630-1250

20

630-1250

25

630

25

1250

20

630

25

630

Wyłączniki próżniowe
DMV-A, DMV-D

kA

25

630-1250

DMVL-A

kA

20

630

DMVL-D

kA

25

630

NA

NA: Nie występuje
(1) 3 fazy
(2) Prosimy o konsultację dla 20 kA / 3 s
(3) Prosimy o konsultację dla 800 A.

34 | Katalog SM6

schneider-electric.com

SM6
Charakterystyka ogólna

Podstawowe parametry
techniczne

PM105632

Trwałość
Trwałość mechaniczna
Pola
IM, IMC, IMB, IMM , PM, QM IEC 62271-103
(5), QMC (5), QMB (5),
1 000 przestawień
NSM-kablowe, NSM-szynowe klasa M1
CVM
Odłącznik
IEC 62271-102
1 000 przestawień

Trwałość elektryczna
IEC 62271-103
100 wyłączeń przy Ir,
cos j = 0.7, klasa E3

Stycznik próżniowy IEC 60470
2 500 000 przestawień
250 000 przestawień (z podtrzymaniem mechanicznym)
Wyłączniki w gazie SF6
DM1-A, Odłącznik
IEC 62271-102
DM1-D,
1 000 przestawień
DM1-M, Wyłącznik SF6
IEC 62271-100
DM1-W,
10 000 przestawień
DM1-Z,
klasa M2
DM1-S,
DM2

IEC 60470
250 000 wyłączeń przy Ir

Szeregi łączeniowe

Stopień ochrony:
•• Klasa wygrodzenia: PI (przedziały izolacyjne)
•• Klasa utraty ciągłości pracy: LSC2A
•• Pola zestawione w rozdzielnicę: IP3X
•• Między przedziałami: IP2X
•• Obudowa pól: IK08.
Kompatybilność elektromagnetyczna:
•• Przekaźniki: wytrzymałość 4 kV wg zaleceń
IEC 60801.4
•• Przedziały celki:
vv pole elektryczne:
-- 40 dB tłumienie przy 100 MHz
-- 20 dB tłumienie przy 200 MHz
vv pole magnetyczne: 20 dB tłumienie poniżej 30 MHz.
3) Zgodność z normami IEEE-693/2005 i EN 600683/1993.
Warunki składowania i instalowania:
Pola powinny być składowane i instalowane
w pomieszczeniu suchym, chronione przed kurzem,
w temperaturze mieszczącej się w granicach.
•• składowanie: od -40°C do +70°C
•• praca: od -5°C do +40°C
•• Inne temperatury prosimy skonsultować w
najbliższym biurze obsługi Schneider Electric Polska.
•• Badania sejsmiczne:
1) Do 0.5 g (poziomo) i 0.4 g (pionowo)
2) Klasa 2

schneider-electric.com

Wyłączniki próżniowe
DMV-A, Rozłącznik
DMV-D
Wyłącznik Evolis

DMVL-A Odłącznik
DMVL-D
Wyłącznik Evolis

IEC 62271-103
1 000 przestawień
klasa M1
IEC 62271-100
10 000 przestawień
klasa M2
IEC 62271-102
1 000 przestawień
IEC 62271-100
10 000 przestawień
klasa M2

IEC 62271-100
30 wyłączeń przy 12.5 kA
25 wyłączeń przy 25 kA
10 000 wyłączeń przy Ir,
cos j = 0.7, klasa E2
O - 0.3 s - CO - 15 s - CO
O - 0.3 s - CO - 3 mn
O - 3 mn - CO - 3 mn - CO
IEC 62271-103
100 wyłączeń przy Ir,
cos j = 0.7, klasa E3
IEC 62271-100
100 wyłączeń przy 25kA
10 000 wyłączeń przy Ir,
cos j = 0.7, klasa E2

IEC 62271-100
100 wyłączeń przy 16kA
100 wyłączeń przy 25kA
10 000 wyłączeń przy Ir,
cos j = 0.7, klasa E2

(5) Zgodnie z rekomendacją normy IEC 62271-105, trzy wyłączenia przy cos j = 0.2
1400 A przy nap.24 kV; 1730 A przy nap.12 kV; 2600 A przy nap. 5.5 kV.

Odporność na łuk wewnętrzny (zgodnie z IEC 62271-200):
•• SM6-24:
Wersja podstawowa
Wersja wzmocniona

vv 12.5 kA 1 s, IAC: A-FL
vv 12.5 kA 1 s, IAC: A-FLR
vv 16 kA 1 s, IAC: A-FLR i IAC: A-FL
vv 20 kA 1 s, IAC: A-FLR i IAC: A-FL
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Opis pól prefabrykowanych

SM6
Charakterystyka ogólna

DE58646b

Pola z rozłącznikami i rozłącznikami
bezpiecznikowymi

1 aparatura łączeniowa: rozłącznik-odłącznik wraz z uziemnikiem umieszczony jest

2
1

w obudowie izolacyjnej wypełnionej gazem SF6, która spełnia wymagania norm dla
„szczelnego systemu ciśnieniowego” (najwyższa klasa szczelności).

5

2 szyny zbiorcze rurowe: usytuowane w płaszczyźnie poziomej (bezpośrednio na
izolatorach rozłączników). Rozwiązanie to umożliwia łatwą, dowolną rozbudowę
i połączenie z rozdzielnicą istniejącą.

4

3 przyłącza: dostępne od przodu, podłączanie do dolnych zacisków rozłącznika

(celka IM) lub do dolnych przyłączy podstawy bezpiecznikowej (celki PM i QM). Pola
z bezpiecznikami wyposażone są dodatkowo w uziemnik także od dołu
bezpieczników.

4 napęd łącznika: zawiera elementy służące do manewrowania rozłącznikiem
i uziemnikiem wraz z sygnalizacją odpowiadającą ich stanom (niezawodne
przestawienia aparatu).

3

5 przedział nn: sterowanie po zainstalowaniu listwy zaciskowej (dla opcji

z napędem silnikowym), bezpieczników nn, małogabarytowych przekaźników itp.
W przypadku wymaganej większej przestrzeni na te elementy, u góry pola
montowana jest dodatkowy przedział nn.

DE58647b

Opcje: prosimy o zapoznanie się z rozdziałem "Charakterystyka pól".

Pola z wyłącznikami z SF6
1 aparatura łączeniowa: odłącznik (odłączniki), uziemnik (uziemniki) i wyłącznik

2
1

5

umieszczone są w obudowach wypełnionych SF6 spełniających wymagania norm
dla „szczelnego systemu ciśnieniowego”.

4

2 szyny zbiorcze rurowe: usytuowane w płaszczyźnie poziomej (bezpośrednio na
izolatorach rozłączników). Rozwiązanie to umożliwia łatwą, dowolną rozbudowę
i połączenie z rozdzielnicą istniejącą.

3 przyłącza i aparaty: dostępne od przodu, podłączanie do dolnych zacisków
3

4

wyłącznika.
Przewidziano dwa rozwiązania wyłączników:
•• SF1: aparat współpracujący z przekaźnikiem elektronicznym i standardowymi
przekładnikami (z lub bez pomocniczego źródła zasilania)
•• SFset: zestaw autonomiczny ( nie wymaga pomocniczego źródła zasilania)
wyposażony w zabezpieczenie elektroniczne i specyficzne przekładniki prądowe.

4 napędy łączników: zawiera elementy służące do manewrowania odłącznikiem

(odłącznikami), wyłącznikiem i uziemnikiem wraz z sygnalizacją odpowiadająca ich
stanom (niezawodne przestawienia aparatu).

5 przedział nn: sterowanie po zainstalowaniu małogabarytowego przekaźnika (np

VIP) i gniazda wielostykowego do prób układu.
W przypadku wymaganej większej przestrzeni na elementy obwodów pomocniczych
u góry pola montowany jest dodatkowy przedział nn.
Opcje: prosimy o zapoznanie się z rozdziałem "Charakterystyka pól".
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Opis pól prefabrykowanych

SM6
Charakterystyka ogólna

DE58648b

Pola z wyłącznikami próżniowymi, układ
czołowy
2
1

5

1 aparatura łączeniowa: odłącznik (odłączniki), uziemnik (uziemniki) umieszczone

są w obudowach wypełnionych SF6 spełniających wymagania norm dla „szczelnego
systemu ciśnieniowego” oraz wyłącznik próżniowy.

4

2 szyny zbiorcze rurowe: usytuowane w płaszczyźnie poziomej (bezpośrednio na

3

3 przyłącza i aparaty: dostępne od przodu, podłączanie do dolnych zacisków

izolatorach rozłączników). Rozwiązanie to umożliwia łatwą, dowolną rozbudowę
i połączenie z rozdzielnicą istniejącą.
wyłącznika Evolis: aparat współpracujący z przekaźnikiem elektronicznym
i standardowymi przekładnikami (z lub bez pomocniczego żródła zasilania).

4 napędy łączników: zawiera elementy służące do manewrowania odłącznikiem

(odłącznikami), wyłącznikiem i uziemnikiem wraz z sygnalizacją odpowiadającą ich
stanom (niezawodne przestawienia aparatu).

5 przedział nn: sterowanie po zainstalowaniu małogabarytowego przekaźnika (np

DE58649b

VIP) i gniazda wielostykowego do prób układu.
W przypadku wymaganej większej przestrzeni na elementy obwodów pomocniczych
u góry pola montowany jest dodatkowy przedział nn.

2
1

5
4

Pola z wyłącznikami próżniowymi, układ
lateralny
1 aparatura łączeniowa: odłącznik (odłączniki), uziemnik (uziemniki) umieszczone

są w obudowach wypełnionych SF6 spełniających wymagania norm dla „szczelnego
systemu ciśnieniowego” oraz wyłącznik próżniowy.

2 szyny zbiorcze rurowe: usytuowane w płaszczyźnie poziomej (bezpośrednio na
izolatorach rozłącznikow). Rozwiązanie to umożliwia łatwą, dowolną rozbudowę
i połączenie z rozdzielnicą istniejącą.

3

3 przyłącza i aparaty: dostępne od przodu, podłączanie do dolnych zacisków
wyłącznika Evolis: aparat współpracujący z przekaźnikiem elektronicznym
i standardowymi przekładnikami (z lub bez pomocniczego źródła zasilania).

4 napędy łączników: zawiera elementy służące do manewrowania odłącznikiem

(odłącznikami), wyłącznikiem i uziemnikiem wraz z sygnalizacją odpowiadającą ich
stanom (niezawodne przestawienia aparatu).

5 przedział nn: sterowanie po zainstalowaniu małogabarytowego przekaźnika (np
DE58650b

VIP) i gniazda wielostykowego do prób układu.
W przypadku wymaganej większej przestrzeni na elementy obwodów pomocniczych
u góry pola montowany jest dodatkowy przedział nn.

2
1

Pola ze stycznikiem
5
4

1 aparatura łączeniowa: odłącznik wraz z uziemnikiem i stycznik umieszczony jest
w obudowie izolacyjnej wypełnionej gazem SF6 (z wyjątkiem stycznika
próżniowego), która spełnia wymagania norm dla „szczelnego systemu
ciśnieniowego”.

2 szyny zbiorcze rurowe: usytuowane w płaszczyźnie poziomej, (bezpośrednio na
3

4

izolatorach rozłączników). Rozwiązanie to umożliwia łatwą, dowolną rozbudowę
i połączenie z rozdzielnicą istniejącą.

3 przyłącza i aparaty: dostępne od przodu, podłączanie do dolnych zacisków lub
do dolnych przyłączy. Pola wyposażone są dodatkowo w uziemnik także od dołu.
Stycznik może być instalowany z bezpiecznikami lub bez nich. Przewidziano dwa
typy styczników: stycznik próżniowy z podtrzymaniem mechanicznym lub
magnetycznym.

4 napęd łącznika: zawiera elementy służące do manewrowania odłącznikiem
i uziemnikiem i stycznikiem wraz z sygnalizacją odpowiadającą ich stanom.
5 przedział nn: sterowanie po zainstalowaniu małogabarytowego przekaźnika

i gniazda wielostykowego do prób układu. Jako standard, celka jest wyposażona
w dodatkowy przedział u góry pola przeznaczony na wyposażenie pomocnicze nn.
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Charakterystyka ogólna

Opis przedziałów

Przedział szyn zbiorczych

PM105610

DE53508_LG

Trzy izolowane szyny zbiorcze są ułożone równolegle. Ich połączenie realizuje się
niewypadającymi śrubami, u góry izolatorów, poprzez elementy wyrównujące
rozkład pola elektrycznego (deflektory). Zakres prądów ciągłych szyn zbiorczych:
400A-630A-1250A.

Przedział zintegrowanego aparatu
Przedział ten tworzy obudowa zintegrowanego aparatu (rozłącznik/odłącznikuziemnik) stanowiąc jednocześnie przegrodę między przedziałem szyn zbiorczych
a przedziałem przyłączeniowym.

DE57172_LG

Przedział przyłączeniowo-aparatowy
Kable wprowadzone do pola przyłącza się do:
•• Zacisków przyłączowych rozłącznika
•• Przyłączy podstawy bezpiecznikowej
•• Przyłączy wyłącznika poprzez izolatory wsporcze.
Stosowane są końcówki kablowe do:
•• Zimnokurczliwych, elastycznych głowic dla kabli suchych lub izolowanych
papierem impregnowanym

DE53510_LG

Wyłącznik próżniowy lub
w SF6 w układzie lateralnym

Maksymalne, dopuszczalne przekroje kabli:
•• 630 mm2 lub 2 x 400 mm2 dla pól dopływowych i odpływowych 1250 A
•• 240 mm2 lub 2 x 240 mm2 dla pól dopływowych i odpływowych 400 – 630 A
•• 95 mm2 dla pól stanowiących zabezpieczenie transformatorow
(z bezpiecznikami).
Prosimy o zapoznanie się z rozdziałem „Charakterystyka pól”.
Dostęp do przedziału przyłączowego uwarunkowany jest zamknięciem uziemnika.
Mała głębokość pól ułatwia przyłączenie kabli we wszystkich fazach.
Śruba w osłonie wyrównującej rozkład pola elektrycznego umożliwia ustawienie
i zamocowanie końcówki kablowej jedną ręką.

Wyłącznik próżniowy
w układzie czołowym
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Pokrywa przedziału napędów

PM105636

DE57173_LG

Charakterystyka ogólna

Pokrywa ta zawiera różnorodne napędy łączników:
•• rozłącznika i uziemnika
•• odłącznika (odłączników)
•• wyłącznika
•• stycznika.
a także wskaźniki obecności napięcia.
Bezpieczny dostęp do napędu jest możliwy przy obecności napięcia na kablach
i szynach zbiorczych, nie zachodzi konieczność odstawiania rozdzielnicy.
Pokrywy napędów łączników przystosowane są do łatwego instalowania kłódek,
zamków i klasycznych akcesoriów nn (styki pomocnicze, wyzwalacze, elementy
związane z napędami silnikowymi itp.).

PM105633

Przedziały wyposażenia kontrolnosterowniczego

A - Pokrywa nn: umożliwia zainstalowanie bardzo
prostych akcesoriów nn. takich, jak lampki
sygnalizacyjne, przyciski sterownicze lub przekaźnik
VIP.

A

B1

B2

C

pokrywa przedział kablowy przedział kablowy oddzielny
nn
nn
nn
przedział nn
Wysokość (mm):
1600

1690

1840

2050

tylko przedziału nn
90

240

450

B1 - Pokrywa i przedział kablowy nn: pozwala na
zainstalowanie większości układów wykorzystujących
elementy niskiego napięcia. Umożliwia ponadto
zainstalowanie przekaźnika Sepam serii 20 i serii 40.

450 mm

C

DM105321

Przedziały te umożliwiają wyposażenie pola w aparaturę niskiego napięcia realizującą
zabezpieczenia, sterowanie, sygnalizację stanów aparatów i transmisji pozostałych
informacji.
W zależności od potrzeb, przewidziane są trzy wersje:

B2
B1
A

B2 - Pokrywa i przedział kablowy nn (240mm):
pozwala na zainstalowanie większości układów
wykorzystujących elementy niskiego napięcia.
Umożliwia ponadto zainstalowanie funkcji monitoringu
temperatury oraz VAMP121.
C - Oddzielny przedział nn: przeznaczony dla
aparatury niskiego napięcia znacznych rozmiarów,
o głębokości przekraczającej 100 mm lub dla
systemów kompleksowych, jak Sepam serii 60, 80,
prostowniki, transformatory regulacyjne
lub z podwójnymi uzwojeniami wtórnymi.
Wnętrza każdego z tych przedziałów są dostępne, bez konieczności wyłączania
rozdzielnicy, niezależnie od obecności napięcia na kablach lub szynach zbiorczych.
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Bezpieczna aparatura

PM105611

Rozłącznik lub odłącznik wraz
z uziemnikiem
•• Szczelność
Obudowa napełniona gazem SF6 do ciśnienia względnego 0,4 bara (400 hPa)
zawiera wewnątrz trzy styki obrotowe. Jej szczelność odpowiada wymaganiom
„szczelnego systemu ciśnieniowego” i jest zawsze kontrolowana w fabryce.
Wielkość wycieku jest mniejsza niż 0.1% rocznie, co jest gwarantowane przez 30 lat
eksploatacji.
•• Bezpieczeństwo
-- Rozłącznik może znajdować się tylko w jednej z trzech pozycji: „zamknięty”,
„otwarty” lub „uziemiony”. Stanowi to naturalny system wzajemnych blokad
uniemożliwiających wszelkie błędne manewry. Obrót elementów ruchomych
odbywa się za pośrednictwem mechanizmu migowego, niezależnie od operatora.
-- W aparacie tym funkcja rozłączania jest połączona z funkcja sekcjonowania.
-- Uziemnik umieszczony w gazie SF6 charakteryzuje się, zgodnie z wymaganiami
norm, pełną zdolnością zamykania na zwarcie.
-- Wszelkie incydentalne wzrosty ciśnienia są ograniczane przez membranę
bezpieczeństwa. Gaz zostanie skierowany do tyłu pola bez jakichkolwiek
następstw dla operatora.
MT20184_LG

PE57226

Rozłącznik/odłącznik

Łącznik zamknięty

Łącznik otwarty

Łącznik uziemiony

•• Brak wrażliwości na wpływ otoczenia
-- Elementy pola będące pod napięciem zaprojektowano z myślą uzyskania
optymalnego rozkładu pola elektrycznego.
-- Metalową konstrukcję pól zaprojektowano tak, aby była odporna na oddziaływanie
agresywnego środowiska, utrudniała przenikanie zewnętrznej, agresywnej
atmosfery do wnętrza pola i uniemożliwiała dostęp do części pod napięciem
podczas wykonywania operacji łączeniowych.
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Bezpieczna aparatura

PM105612

Wyłączniki z SF6 typu SF1
•• Szczelność
Wyłącznik SF1 jest zbudowany z trzech oddzielnych biegunów zamocowanych do
ramy nośnej, do której przytwierdzony jest napęd. Każdy biegun zawiera komorę
i pozostałe elementy toru prądowego zamknięte w obudowie izolacyjnej napełnionej
gazem SF6 do ciśnienia względnego 1,5 bara (0,15 mPa). Jej szczelność
odpowiada wymaganiom „szczelnego systemu ciśnieniowego” i jest zawsze
kontrolowana w fabryce.

PM105613

Wyłącznik SF1

DE53514

•• Bezpieczeństwo
Podobnie jak w przypadku rozłącznika, wszystkie anormalne przyrosty ciśnienia są
limitowane zadziałaniem membrany bezpieczeństwa.

Styki zamknięte

Wyłącznik Evolis

Sprężanie wstępne

Okres łukowy

Styki otwarte

Wyłącznik prożniowy typu Evolis

PE50798

•• Szczelność
Wyłącznik Evolis jest zbudowany z trzech oddzielnych biegunów zamocowanych do
ramy nośnej, do której przytwierdzony jest napęd. Każdy biegun zawiera komorę
próżniową z obudową izolacyjną, której szczelność jest systematycznie
kontrolowana w fabryce a także pozostałe elementy toru prądowego.
•• Bezpieczeństwo
Komora próżniowa wytwarza poosiowe pole magnetyczne. Dzięki niemu łuk jest
regularnie rozpraszany przy dużych, wyłączanych prądach, co zapewnia równomierny
rozkład energii na powierzchni styków bez ich punktowego przegrzania.
•• Zalety techniki próżniowej:
-- wyłącznik próżniowy jest prostszy i bardzo niezawodny w działaniu,
-- niskie straty energii łuku w komorze próżniowej,
-- wysoka trwałość styków, które nie deformują się także przy częstych,
powtarzających się łączeniach,
-- znacząca redukcja energii wymaganej od napędu.

PE57841

Wyłącznik Evolis
wersja lateralna

Stycznik próżniowy
•• Szczelność
Stycznik próżniowy jest zbudowany z trzech oddzielnych biegunów zamocowanych
do ramy nośnej, do której przytwierdzony jest napęd. Każdy biegun zawiera:
-- komorę próżniową z obudową izolacyjną, której szczelność jest systematycznie
kontrolowana w fabryce,
-- pozostałe elementy toru prądowego.

Stycznik próżniowy
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Bezpieczne mechanizmy napędowe
łączników

PM105634

Niezawodne napędy

PM105635

•• Wskaźnik stanu napędu:
Umieszczony bezpośrednio na wałku napędowym mechanizmu odwzorowuje on w
sposób pewny stan aparatu (załącznik A do normy IEC 62271-102 odpowiednik:
PN-EN 62271-102:2005)
•• Dźwignia napędowa:
Jest połączona z mechanizmem „antyrefleksowym”, który uniemożliwia wszelkie
próby natychmiastowego otwarcia bezpośrednio po zamknięciu rozłącznika lub
uziemnika.
•• Elementy blokad:
1 do 3 kłódek uniemożliwiających:
-- dostęp do wałka napędowego rozłącznika lub wyłącznika
-- dostęp do wałka napędowego uziemnika,
-- manewrowanie przyciskiem sterowniczym powodującym otwarcie.

Manewrowanie proste i bez wysiłku

PE57166

Widoczność styków głównych

Napędy mechaniczne i elektryczne są zgrupowane na froncie pola, pod pokrywą ze
schematem synoptycznym aparatu (zamknięty, otwarty, uziemiony):
•• Zamykanie: manewrowania układem ruchomym realizuje się za pośrednictwem
mechanizmu migowego, niezależnie od operatora. W przypadku rozłącznika, po za
momentem przestawiania, żadna energia nie jest magazynowana w aparacie.
W zestawie rozłącznik-bezpieczniki mechanizm „wybijania” jest zbrojony tym samym
ruchem, przed zamknięciem się styków rozłącznika.
•• Otwieranie: otwieranie rozłącznika realizuje się tym samym mechanizmem
migowym, obracając dźwignię w kierunku przeciwnym.
Dla wyłącznika i zestawu rozłącznik-bezpieczniki otwarcie jest wyzwalane przez:
-- przycisk sterowniczy,
-- działanie zabezpieczeń lub bezpieczników.
•• Uziemienie: oddzielny wałek napędu przewidziany jest do zamykania i otwierania
styków uziemnika. Otwór dostępu do tego wałka jest przysłaniany klapką, która
otwiera się, kiedy rozłącznik jest otwarty a pozostaje zamknięta przy pozycji
zamkniętej rozłącznika.

Widoczność styków głównych (opcja)
Pozycja styków głównych jest dobrze widoczna od frontu pola poprzez okienko
inspekcyjne.

PE56366

Wskaźnik ciśnienia gazu SF6 (opcja)
Pomimo, że łączniki w SM6 znajdują się w szczelnym systemie ciśnieniowym i mają
zdolność łączenia prądu znamionowego przy ciśnieniu względnym gazu 0 bar aby
mieć pewność jakie panuje ciśnienie wewnątrz obudowy łącznika możliwe jest
wyposażenie go w czujnik ciśnienia gazu ze stykiem pomocniczym lub manometr
analogowy wskazówkowy.
Obydwa te urządzenia są kompensowane temperaturowo. Montuje się je na
życzenie przed zakupem lub po zakupie w miejscu zainstalowania rozdzielnicy
bez konieczności dokonywania żadnych innych zmian na łączniku.
Wraz z opcją wskaźnika ciśnienia gazu można jednocześnie zastosować
widoczność styków głównych.

Wskaźniki obecności napięcia
Zestaw wskaźnikowy z wbudowanymi lampkami LED, typu VPIS (Voltage Presence
Indicating System), zgodny z normą PN-EN 62271-206 (IEC 62271-206) pozwala
weryfikować obecność napięcia dla każdej fazy.
Zaprojektowany do trudnych warunków środowiskowych gwarantuje wysoką
wiarygodność wskazań w stacjach SN/nn na całym świecie.
Zestaw istnieje również w wersji z wyjściem napięciowym (VPIS-VO) umożliwiając
współpracę z przekaźnikiem pomiarowym napięcia typu VD23 lub wskaźnikiem
prądu zwarciowego z funkcją pomiaru napięcia typu Flair 23DM.
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Norma PN-EN 62271-200,
załącznik A przedstawia metodę
badań łukoochronności, jakiej
poddawane są rozdzielnice w
obudowie metalowej.Celem tych
badań jest pokazanie, że osoby
obsługi znajdujące się w pobliżu
rozdzielnicy są chronione od skutków
łuku elektrycznego powstałego
wewnątrz obudowy.

Bezpieczeństwo osób
Ochrona przed skutkami łuku
elektrycznego
Celem zwiększenia bezpieczeństwa obsługi, w rozdzielnicy zastosowano wszelkie
możliwe metody ograniczenia skutków łuku elektrycznego:
•• Systemy rozpraszania, które kierują gazy w górę lub w dół rozdzielnicy
uniemożliwiając powstanie zbyt dużego nadciśnienia w każdym z przedziałów
•• Nakierowanie i wylot gorących gazów na zewnątrz pomieszczenia rozdzielnicy do
miejsc, w którym nie przebywa obsługa
•• Dobór niepalnych materiałów wyposażenia
•• Wzmocnienie osłon.

Podsumowując:
Dzięki temu rozdzielnica SM6 oferuje wszelkie środki ochrony
•• Odpowiednią konstrukcję:
-- przedziałową budowę pól.
•• Odpowiednią technologię:
-- elektrotechniczną - modelowanie rozkładu pól elektrycznych,
-- mechaniczną - elementy projektowane przy pomocy systemów CAD.

DE59732b_LG

•• Użycie niezawodnych komponentów:
-- odpowiedni dobór materiałów,
-- uziemnik ze zdolnością załączania znamionowego prądu zwarciowego.
••
----

Urządzenia do bezpiecznego użytkowania:
wskaźnik obecności napięcia na panelu przednim,
niezawodne, naturalne blokady wewnętrzne w polu,
blokady mechaniczne kluczykowe (zamki z kluczykami) lub na kłódkę.

Łukoochronność

(zgodnie z IEC 62271-200)
Przykład instalowania rozdzielnicy SM6 dla wersji przyściennej
12.5 kA 1 s i 16 kA 1 s z odprowadzeniem gazów
do dołu, ochrona przed skutkami łuku elektrycznego z 3 stron
IAC: A-FL

•• Dostępne są następujące wersje:
Podstawowa:

-- 12.5 kA 1 s, IAC: A-FL
Wzmocniona:

-- 12.5 kA 1 s, IAC: A-FLR
-- 16 kA 1 s, IAC: A-FL & IAC: A-FLR
-- 20 kA 1 s, IAC: A-FL & IAC: A-FLR.

DE59734b_LG

SM6 – badania łukoochronności

(zgodnie z IEC 62271-200 załącznik A)
Rozdzielnica SM6 pomyślnie przeszła badania lukoochonności zgodnie z normą
PN-EN 62271-200 (5 kryteriów zgodności) dla wszystkich wersji.
Użyte materiały odpowiadają rygorom narzuconym podczas projektowania SM6.
Obudowa doskonale ogranicza termiczne i mechaniczne efekty powstałego łuku.
Osoba obsługująca rozdzielnicę, będąca w jej pobliżu w czasie powstania łuku
elektrycznego nie jest narażona na jego groźne efekty.

DE57174b_LG

Przykład instalowania rozdzielnicy SM6 dla wersji
wolnostojącej 16 kA 1 s z odprowadzeniem gazów
przez kanał wydmuchowy do dołu, ochrona przed skutkami
łuku elektrycznego z 4 stron IAC: A-FLR

Przykład instalowania rozdzielnicy SM6 dla wersji
wolnostojącej 16 kA 1 s i 20 kA 1 s z odprowadzeniem gazów
do góry przez kanał wydmuchowy na zewnątrz pomieszczenia,
ochrona przed skutkami łuku elektrycznego z 4 stron IAC:
A-FLR

schneider-electric.com

Warianty instalowania rozdzielnicy SM6
•• Ochrona przed łukiem elektrycznym z trzech stron IAC: A-FL,
12,5 kA 1 s, 16 kA 1 s i 20 kA 1s.
Rozdzielnica SM6 jest ustawiona przy ścianie, wówczas dostęp do jej tylnej części
jest niemożliwy. Ochrona przed wewnętrznym łukiem elektrycznym z trzech stron
jest wystarczająca.
•• Ochrona przed łukiem elektrycznym z czterech stron IAC: A-FLR,
12,5 kA 1s, 16 kA 1 s i 20 kA 1 s.
Dla rozdzielnicy SM6 instalowanej jako wolnostojąca ochrona przed łukiem
elektrycznym z czterech stron jest niezbędna, by chronić osoby z obsługi poruszające
się wokół rozdzielnicy.
•• Sposób odprowadzania gazów:
(wymagania instalacyjne, należy uwzględnić instrukcje)
-- odprowadzenie w dół
Niezbędna jest odpowiednia przestrzeń pod rozdzielnicą.
-- odprowadzenie do góry
Wymagana jest wysokość pomieszczenia równa lub większa niż 2150 mm
Wymagany jest kanał wydmuchowy wylotowy po prawej lub lewej stronie
rozdzielnicy (nie jest on dostarczany razem z rozdzielnicą).
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Charakterystyka pól
Spis treści

Dobór wyposażenia celek
Przyłączenie do sieci
Zabezpieczanie
Pomiary po stronie SN
Inne funkcje
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Napędy łączników

62

Wyposażenie pomocnicze

65

Przekładniki prądowe

67

Przekładniki napięciowe

69

Zabezpieczanie silników w polu CVM

71

Zabezpieczanie transformatorów

72

Blokady

74
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Przyłączanie do sieci

DM105326

DE53519_LG

IMB
Pole rozłącznikowe z
odejściem szynowym
bocznym

DE53518_LG

IMC
Pole rozłącznikowe kablowe
z pomiarem prądu

DE59700_LG

IM
Pole rozłącznikowe kablowe

IMM
Pole rozłącznikowe
z pomiarem, odejście na prawo/
lewo
!
ość
Now

Ik/1s

25
20

kA

DE59212_LG

kA

DE59711_LG

DE59710_LG

Charakterystyki elektryczne
Ima

62.5
50

Ir = 630 A

Ir = 630 A

16

40

12.5

Ir = 400 - 630 A
7.2

12

17.5

31.25

Ur
24

36

kV

Ir = 400 - 630 A
7.2

12

17.5

Ur
24

Wyposażenie podstawowe:

36

kV

•• rozłącznik z uziemnikiem
•• szyny zbiorcze dla trzech faz
•• mechanizm napędu typu CIT

•• wskaźnik obecności napięcia
•• LSC2A

•• elementy przyłącza dla kabli suchych

•• szyny zbiorcze dolne z odejściem bocznym (w prawo lub lewo)

Warianty:

•• 1 do 3 przekładników
prądowych

•• 3 przekładniki prądowe

•• mechanizm napędu typu CI2
•• mechanizm napędu typu CI1

•• mechanizm napędu typu CI1

•• dla wersji 800A konieczne konsultacje

Akcesoria opcjonalne:

•• silnik elektryczny zbrojenia napędu
•• zdalne sterowanie po komunikacji
•• styki pomocnicze
•• blokady kluczykowe przy
wykorzystaniu zamka
•• wyzwalacze (cewki)
•• licznik przestawień
•• szyny zbiorcze górne 1250 A

••
••
••
••
••
••

szyny zbiorcze górne 630A do pracy w ciężkich warunkach
widoczność styków głównych
wskaźnik ciśnienia
powiększona szafka na elementy obwodów wtórnych nn
grzałka 50 W
przedział przyłączowy do wprowadzenia kabli od góry do 630 A (nie spełnia łukoochronności)

•• wskaźnik prądu zwarciowego
•• amperomierz cyfrowy
•• ograniczniki przepięć (w celce o
szerokości 500mm)
•• szafka uziemnika szyn zbiorczych do
630 A (nie spełnia łukoochronności)
•• wczesne wykrywanie łuku
•• monitoring temperatury
•• monitoring środowiska
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•• wczesne wykrywanie łuku
•• monitoring temperatury

•• wczesne wykrywanie łuku
•• monitoring temperatury

•• 3 przekładniki napięciowe
•• wczesne wykrywanie łuku
•• monitoring temperatury

•• ZZ

schneider-electric.com

Dobór wyposażenia celek

SM6
Charakterystyka pól

Przyłączanie do sieci
Automatyczne przełączanie linii zasilającej
NSM-szynowe
Pole rozłącznikowe dla linii podstawowej
(N) z przyłączem szynowym bocznym
lewym i rezewowej (S) z przyłączem
kablowym
DE53561_LG

NSM-szynowe
Pole rozłącznikowe dla linii podstawowej
(N) z przyłączem kablowymi i rezerwowej
(S) z przyłączem szynowym bocznym
prawym
DE58401_LG

DE53559_LG

NSM-kablowe
Pole rozłącznikowe dla linii podstawowej (N)
i rezerwowej (S) z przyłączami kablowymi

DE59218_LG

DE59212_LG

Charakterystyki elektryczne
kA

Ima

62.5
50
Ir = 630 A
40
31.25

Ir = 400 - 630 A
7.2

12

17.5

Ur
24

kV

Wyposażenie podstawowe:

•• rozłącznik z uziemnikiem
•• szyny zbiorcze dla trzech faz
•• elementy przyłącza dla kabli suchych / szyny zbiorcze dolne z odejściem bocznym (w prawo lub lewo)
•• wskaźnik obecności napięcia
•• wzajemna blokada mechaniczna
•• mechanizm napędu typu CI2 z silnikiem elektrycznym zbrojenia i z wyzwalaczami otwierającym
i zamykającym
•• powiększona szafka na wyposażenie nn
•• wyposażenie dla realizacji automatyki (T200 S)
•• LSC2A

Akcesoria opcjonalne:
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

styki pomocnicze
blokady kluczykowe przy wykorzystaniu zamka
grzałka 50 W
inne elementy sterowania i kontroli
widoczność styków głównych
wskaźnik ciśnienia
szyny zbiorcze (górne) 1250 A
szyny zbiorcze (górne) 630 A do pracy w ciężkich warunkach
wczesne wykrywanie łuku
monitoring temperatury

schneider-electric.com
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Dobór wyposażenia celek

SM6
Charakterystyka pól

Zabezpieczanie
Rozłączniki z bezpiecznikami
QMB
Pole rozłącznikowe z bezpiecznikami
wybijakowymi z przyłączem bocznym
szynowym (lewym lub prawym)
DE53524_LG

QMC
Pole rozłącznikowe z bezpiecznikami
wybijakowymi i przekładnikami
prądowymi
DE53523_LG

DE59701_LG

QM
Pole rozłącznikowe z bezpiecznikami wybijakowymi

DE59713_LG

DE59712_LG

Charakterystyki elektryczne
Ik/1s

kA
25

kA

Isc

25
20

20
Ir = 200 A

16

Ir =
63 A

12.5

Ur
7.2

12

17.5

24

36

Ir = 200 A

16

Ir =
63 A

12.5

kV

Ur
7.2

12

17.5

24

36

kV

Wyposażenie podstawowe:
••
••
••
••
••
••
••

rozłącznik z uziemnikiem
szyny zbiorcze dla trzech faz
mechanizm napędu typu CI1
wskaźnik obecności napięcia
wyposażenie dla 3 bezpiecznikow z wybijakiem zgodnych z DIN
sygnalizacja mechaniczna przepalonego bezpiecznika
LSC2A

•• elementy przyłącza dla kabli suchych
•• uziemnik dolny, zdolność załączania - 2 kAsk

Warianty:

•• szyny zbiorcze trzech faz dla
wyprowadzenia bocznego (lewo lub
prawo)
•• 1 lub 3 przekładniki prądowe

•• wyposażenie dla 3 bezpiecznikow z wybijakiem zgodnych z UTE
•• mechanizm napędowy typu CI2

Akcesoria opcjonalne:
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

silnik elektryczny zbrojenia napędu
zdalne sterowanie po komunikacji
styki pomocnicze
blokady kluczykowe przy wykorzystaniu zamka
styk sygnalizujący przepalenie się bezpiecznika
bezpieczniki z wybijakiem zgodne z DIN
wyzwalacze (cewki)
amperomierz cyfrowy
wczesne wykrywanie łuku
monitoring temperatury
monitoring środowiska (tylko QM)
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•• szyny zbiorcze górne 1250 A
•• przedział przyłączowy do wprowadzenia kabli od góry do 630 A (nie spełnia
łukoochronności)
•• widoczność styków głównych
•• wskaźnik ciśnienia
•• szyny zbiorcze górne 630 A do pracy w ciężkich warunkach
•• powiększona szafka na elementy obwodów wtórnych nn
•• grzałka 50 W

schneider-electric.com

Dobór wyposażenia celek

SM6
Charakterystyka pól

Zabezpieczanie
Rozłączniki z bezpiecznikami

DE53526_LG

PM
Pole rozłącznikowe z bezpiecznikami

DE59714_LG

Charakterystyki elektryczne
Ik/1s & Isc

kA
25
20

Ir = 200 A

16

Ir =
63 A

12.5

Ur
7.2

12

17.5

24

36

kV

Wyposażenie podstawowe:
••
••
••
••
••
••
••
••

rozłącznik z uziemnikiem
szyny zbiorcze dla trzech faz
mechanizm napędu typu CIT
wskaźnik obecności napięcia
elementy przyłącza dla kabli suchych
uziemnik dolny, zdolność załączania - 2 kAsk
wyposażenie dla 3 bezpiecznikow z wybijakiem zgodnych z DIN lub UTE
LSC2A

Warianty:

•• mechanizm napędowy typu CI1

Akcesoria opcjonalne:

•• silnik elektryczny zbrojenia napędu
•• zdalne sterowanie po komunikacji
•• styki pomocnicze
•• amperomierz cyfrowy
•• blokady kluczykowe przy wykorzystaniu zamka
•• sygnalizacja mechaniczna przepalonego bezpiecznika
•• szyny zbiorcze górne 1250 A
•• przedział przyłączowy do wprowadzenia kabli od góry do 630 A (nie spełnia
łukoochronności)
•• bezpieczniki z wybijakiem zgodne z DIN lub UTE
•• widoczność styków głównych
•• wskaźnik ciśnienia
•• szyny zbiorcze górne 630 A do pracy w ciężkich warunkach
•• powiększona szafka na elementy obwodów wtórnych nn
•• grzałka 50 W
•• wczesne wykrywanie łuku
•• monitoring temperatury

schneider-electric.com
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SM6
Charakterystyka pól

Dobór wyposażenia celek
Zabezpieczanie
Wyłącznik z SF6
DM1-D
Pole wyłącznikowe z
odłącznikiem szynowym
z przyłączem szynowym
bocznym (lewym)

DM1-M
Pole wyłącznikowe z odłącznikiem
szynowym i pomiarem, odejście
na prawo
!

ość
Now

DM105324

DE53533_LG

DM1-D
Pole wyłącznikowe z odłącznikiem
szynowym z przyłączem
szynowym bocznym (prawym)
DE53532_LG

DE53531_LG

DM1-A
Pole wyłącznikowe z
odłącznikiem szynowym
z przyłączem kablowym

DE59212_LG

DE59715_LG

Charakterystyki elektryczne

Wyposażenie podstawowe:
••
••
••
••
••

wyłącznik typu SF1
odłącznik z uziemnikiem
szyny zbiorcze dla trzech faz
napęd wyłącznika typu RI
napęd odłącznika typu CS

•• elementy przyłącza dla
kabli suchych
•• uziemnik dolny 2kA RMS
(630A), 25kA RMS (1250A)

••
••
••
••
••

wskaźnik obecności napięcia,
3 przekładniki prądowe (prosimy o konsultację dla pola DM1-M)
styki pomocnicze wyłącznika
blokada mechaniczna między wyłącznikiem i odłącznikiem
LSC2A

•• szyny zbiorcze dolne

Warianty:

•• przekładniki LPCT (tylko z Sepamem serii 20, 40, 60, 80)
•• wyłącznik SFset (tylko dla 400-630 A)

Akcesoria opcjonalne:

•• pole:
-- styki pomocnicze odłącznika
-- przekaźnik programowalny
Sepam lub Easery P3
-- trzy przekładniki napięciowe
-- blokada przy pomocy zamka
-- ograniczniki przepięć

-- szyny zbiorcze górne 1250 A
-- przedział przyłączowy do wprowadzenia kabli od góry do 630 A
(nie spełnia łukoochronności)
-- szyny zbiorcze górne 630A do pracy w ciężkich warunkach
-- powiększona szafka na elementy obwodow wtórnych nn
-- grzałka 50 W

-- szafka uziemnika szyn zbiorczych do 630A (nie spełnia
łukoochronności)
-- wczesne wykrywanie łuku
-- monitoring temperatury i/lub środowiska
••
----

•• wyłącznik SF1 (tylko dla 400-630 A)

-- wczesne wykrywanie łuku
-- monitoring temperatury

-- styki pomocnicze odłącznika
-- przekaźnik programowalny
Sepam, Easergy P3
-- trzy przekładniki napięciowe
-- blokada przy pomocy zamka
-- powiększona szafka na
elementy obwodow wtórnych nn
-- grzałka 50 W
-- wczesne wykrywanie łuku
-- monitoring temperatury

wyłącznik:
silnik elektryczny zbrojenia napędu
wyzwalacze (cewki)
licznik przestawień dla mechanizmu z napędem ręcznym
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SM6
Charakterystyka pól

Dobór wyposażenia celek
Zabezpieczanie
Wyłącznik z SF6
DM2
Pole wyłącznikowe z dwoma
odłącznikami z odpływem
po stronie lewej
DE53537_LG

DM2
Pole wyłącznikowe z dwoma
odłącznikami z odpływem
po stronie prawej
DE53536_LG

DE58360_LG

DM1-S
Pole wyłącznikowe z odłącznikiem szynowym
z przyłączem kablowym i zabezpieczeniem
autonomicznym

DE59721_LG

DE59212_IscLG

Charakterystyki elektryczne

Wyposażenie podstawowe:
••
••
••
••
••
••
••
••

wyłącznik typu SF1
odłącznik i uziemnik
szyny zbiorcze dla trzech faz
napęd wyłącznika typu RI
napęd odłącznika typu CS
styki pomocnicze wyłącznika
blokada mechaniczna między wyłącznikiem i odłącznikiem
LSC2A

••
••
••
••
••

zabezpieczenie VIP
3 przekładniki prądowe typu CR dla zabezpieczenia VIP
wskaźnik obecności napięcia
elementy przyłącza dla kabli suchych
uziemnik dolny, zdolność załączania - 2 kAsk

•• trzy przekładniki prądowe

Warianty:

•• Sepam serii 10 z zasilaniem pomocniczym i trzy
przekładniki CR

Akcesoria opcjonalne:
••
----

pole:
blokady przy pomocy zamka
wczesne wykrywanie łuku
monitoring środowiska

-- szyny zbiorcze górne 1250 A
-- szyny zbiorcze górne 630A do pracy w ciężkich
warunkach
-- powiększona szafka na elementy obwodów wtórnych nn
••
----

•• pole:
-- zabezpieczenie Sepam, Easergy P3
-- styki pomocnicze odłącznika
-- 2 przekładniki napięciowe włączane faza-faza lub trzy 3 napięciowe
faza-ziemia
-- przedział przyłączowy do wprowadzenia kabli od góry do 630 A (nie spełnia
łukoochronności)
-- grzałka 50 W
-- monitoring temperatury

wyłącznik:
silnik elektryczny zbrojenia napędu
wyzwalacze (cewki)
licznik przestawień dla mechanizmu z napędem ręcznym

schneider-electric.com
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Dobór wyposażenia celek

SM6
Charakterystyka pól

Zabezpieczanie
Wyłącznik z SF6
DM1-Z
Pole wyłącznikowe wysuwne z odłącznikiem szynowym
z odpływem po stronie prawej
DE53539_LG

DE53538_LG

DM1-W
Pole wyłącznikowe wysuwne z odłącznikiem
szynowym z przyłączem kablowym

DE59226_LG

DE59715_2-LG

Charakterystyki elektryczne
Ik/1s & Isc

kA
25
20

Ir = 630 - 1250 A
16
12.5

Ir = 400 - 630 - 1250 A
7.2

12

17.5

24

Ur
36

kV

Wyposażenie podstawowe:
••
••
••
••
••
••
••
••
••

wyłącznik wysuwny SF1
odłącznik z uziemnikiem
szyny zbiorcze dla trzech faz
napęd wyłącznika typu RI
napęd odłącznika typu CS
wskaźnik obecności napięcia,
3 przekładniki prądowe
styki pomocnicze wyłącznika
LSC2A

•• blokada mechaniczna między wyłącznikiem i odłącznikiem
•• napęd uziemnika CC
•• elementy przyłącza dla kabli suchych
•• uziemnik dolny, zdolność załączania 25kAsk

•• szyny zbiorcze dla trzech faz

Warianty:

•• przekładniki LPCT (tylko z Sepamem serii 20,40,60, 80)

Akcesoria opcjonalne:

•• pole:
-- styki pomocnicze odłącznika
-- przekaźnik cyfrowy Sepam lub Easergy P3
-- blokada przy użyciu zamka
-- 3 przekładniki napięciowe
-- szafka do wprowadzenia kabli od góry
-- grzałka 50 W,
-- powiększona szafka na elementy nn
-- monitoring temperatury
-- monitoring środowiska (tylko dla DM1-W)

•• wyłącznik:
-- silnik elektryczny zbrojenia napędu
-- wyzwalacze - otwierający i zamykający
-- licznik przestawień dla napędu ręcznego
-- wczesne wykrywanie łuku

-- szyny zbiorcze górne 1250 A
-- szyny zbiorcze górne 630A do pracy w ciężkich warunkach
-- ograniczniki przepięć (tylko dla pola 630A)
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Dobór wyposażenia celek

SM6
Charakterystyka pól

Zabezpieczanie
Wyłącznik próżniowy
DMV-D
Pole wyłącznikowe z odłącznikiem
szynowym z odpływem
po stronie prawej
DE53542_LG

DE53541_LG

DMV-A
Pole wyłącznikowe z odłącznikiem szynowym
z przyłączem kablowym

DE59227_LG

Charakterystyki elektryczne

Wyposażenie podstawowe:
••
••
••
••
••
••
••
••
••

wyłącznik Evolis w wersji czołowej
rozłącznik z uziemnikiem dla 400 - 630 A
odłącznik z uziemnikiem dla 1250 A
szyny zbiorcze dla trzech faz
napęd wyłącznika Evolis typu P2
napęd odłącznika i rozłącznika typu CIT
wskaźniki obecności napięcia
styki pomocnicze wyłącznika
LSC2A

•• 3 przekładniki prądowe
•• cyfrowy, programowalny przekaźnik Sepam lub Easergy P3
•• elementy przyłącza do kabli suchych
•• uziemnik dolny, zdolność załączania 25kAsk

Akcesoria opcjonalne:

•• pole:
-- styki pomocnicze odłącznika
-- trzy przekładniki napięciowe
-- blokada przy użyciu zamka
-- grzałka 50 W
-- szyny zbiorcze górne 1250 A
-- szyny zbiorcze górne 630A do pracy w ciężkich
warunkach
-- powiększona szafka na elementy nn
-- monitoring temperatury
-- wczesne wykrywanie łuku

schneider-electric.com

•• wyłącznik:
-- silnik elektryczny zbrojenia napędu
-- wyzwalacze - otwierający
i zamykający
-- licznik przestawień dla napędu
ręcznego
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Dobór wyposażenia celek

SM6
Charakterystyka pól

Zabezpieczanie
Wyłącznik próżniowy
DMVL-D
Pole wyłącznikowe z odłącznikiem szynowym
z odpływem po stronie prawej
DE59703_LG

DE53535_LG

DMVL-A
Pole wyłącznikowe z odłącznikiem szynowym
z przyłączem kablowym

DE59717_LG

DE59228_LG

Charakterystyki elektryczne

Wyposażenie podstawowe:
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

wyłącznik Evolis w wersji lateralnej
odłącznik z uziemnikiem
blokada mechaniczna między wyłącznikiem i odłącznikiem
szyny zbiorcze dla trzech faz
napęd wyłącznika Evolis typu RI
napęd odłącznika typu CS
wskaźniki obecności napięcia
styki pomocnicze wyłącznika
3 przekładniki prądowe
elementy przyłącza do kabli suchych
LSC2A

•• uziemnik dolny, zdolność załączania 2kAsk

Akcesoria opcjonalne:
••
------------

pole:
•• wyłącznik:
styki pomocnicze odłącznika
-- silnik elektryczny zbrojenia napędu
trzy przekładniki napięciowe
-- wyzwalacze - otwierający i zamykający
blokada przy użyciu zamka
-- licznik przestawień dla napędu ręcznego
grzałka 50 W
szyny zbiorcze górne 1250 A
szyny zbiorcze górne 630A do pracy w ciężkich warunkach
powiększona szafka na elementy nn
cyfrowy, programowalny przekaźnik Sepam lub Easergy P3
ograniczniki przepięć
monitoring temperatury
wczesne wykrywanie łuku
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Dobór wyposażenia celek

SM6
Charakterystyka pól

Zabezpieczanie
Stycznik (rozruch bezpośredni)
CVM
Pole stycznikowe z odłącznikiem szynowym,
z bezpiecznikami i z przyłączem kablowym
DE53528_LG

DE53527_LG

CVM
Pole stycznikowe z odłącznikiem szynowym
i z przyłączem kablowym

DE59221_LG

DE59220_LG

Charakterystyki elektryczne

Wyposażenie podstawowe:
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

stycznik próżniowy
odłącznik z uziemnikiem
szyny zbiorcze dla trzech faz
napęd stycznika z podtrzymaniem magnetycznym lub z podtrzymaniem mechanicznym
napęd odłącznika CS
jeden do trzech przekładnikow prądowych
styki pomocnicze stycznika
elementy przyłącza dla kabli suchych
wskaźnik obecności napięcia
uziemnik dolny, zdolność załączania 2kAsk
licznik przestawień
powiększona szafka na elementy nn
blokada mechaniczna między stycznikiem i odłącznikiem/uziemnikiem
LSC2A

Warianty:

•• wyposażenie dla trzech bezpieczników
z wybijakiem
•• mechaniczny wskaźnik przepalenia bezpiecznika
•• styk pomocniczy sygnalizacji przepalenia
bezpiecznika

•• LPCT (tylko dla Sepam serii 20, 40, 60, 80)

Akcesoria opcjonalne:

•• pole:
-- styki pomocnicze odłącznika
-- programowalny przekaźnik zabezpieczeniowy
Sepam
-- jeden do trzech przekładnikow napięciowych,
-- blokada przy pomocy zamka
-- grzałka 50 W
-- monitoring temperatury

-- szyny zbiorcze górne 1250 A
-- szyny zbiorcze górne 630 A do pracy w ciężkich
warunkach
-- wczesne wykrywanie łuku
•• stycznik:
-- blokada mechaniczna

•• bezpiecznik z wybijakiem

schneider-electric.com
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Dobór wyposażenia celek

SM6
Charakterystyka pól

Pomiary po stronie SN

CM2
pole z przekładnikami napięciowymi do
sieci z p. neutralnym izolowanym
DE53547_LG

DE53546_LG

CM
pole z przekładnikami napięciowymi do
sieci z p. neutralnym uziemionym

DE59722_LG

Charakterystyki elektryczne

Wyposażenie podstawowe:
••
••
••
••
••
••
••

odłącznik z uziemnikiem
szyny zbiorcze dla trzech faz
napęd odłącznika typu CS
odłącznik dla obwodow niskiego napięcia
bezpieczniki nn
trzy bezpieczniki SN
LSC2A

•• 3 przekładniki napięciowe (włączane
faza-ziemia)

•• 2 przekładniki napięciowe (włączane
faza-faza)

Akcesoria opcjonalne:
••
••
••
••
••
••
••
••
••
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styki pomocnicze
sygnalizacja mechaniczna przepalenia bezpiecznika
styk sygnalizacji przepalenia się bezpiecznika
szyny zbiorcze górne 1250 A
szafka do wprowadzenia kabli od góry 630 A (nie spełnia łukoochronności)
grzałka 50 W,
szyny zbiorcze górne 630 A do pracy w ciężkich warunkach
powiększona szafka na elementy nn
wczesne wykrywanie łuku

schneider-electric.com

Dobór wyposażenia celek

SM6
Charakterystyka pól

Pomiary po stronie SN

GBC-B
Pole z przekładnikami prądowymi lub/i
napięciowymi
DE53551_LG

GBC-A
Pole z przekładnikami prądowymi lub/i
napięciowymi odejście na lewo
DE53550_LG

DE53549_LG

GBC-A
Pole z przekładnikami prądowymi lub/i napięciowymi
odejście na prawo

DE59709_LG

Charakterystyki elektryczne
Ik/1s

kA

Ir =
1250 A

25
20
Ir = 630 - 1250 A
16
12.5

Ir = 400 - 630 - 1250 A
7.2

12

17.5

24

Ur
36

kV

Wyposażenie podstawowe:
••
••
••
••

jeden do trzech przekładników prądowych
szyny połączeniowe
szyny zbiorcze dla trzech faz
LSC1

Akcesoria opcjonalne:
••
••
••
••
••
••
••

szyny zbiorcze górne 1250 A
powiększona szafka na wyposażenie nn
trzy przekładniki napięciowe (faza-zero) lub dwa przekładniki (faza-faza)
grzałka 50 W
rezystory ferrorezonansowe
bezpieczniki do przekładników napięciowych (bezpieczniki topikowe)
wczesne wykrywanie łuku

schneider-electric.com
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Dobór wyposażenia celek

SM6
Charakterystyka pól

Inne funkcje

DE58361_LG

GIM
Pole szyn pośredniczących

DE53553_LG

GBM
Pole łączące z wyprowadzwniem szyn
w prawo lub w lewo

kA

DE59214_LG

DE59709_LG

Charakterystyki elektryczne
Ik/1s
Ir =
1250 A

25
20
Ir = 630 - 1250 A
16
12.5

Ir = 400 - 630 - 1250 A
7.2

12

17.5

24

Ur
36

kV

Wyposażenie podstawowe:

•• szyny połączeniowe
•• szyny zbiorcze dla trzech faz do odejścia
na lewo lub prawo
•• LSC1

•• metalowa obudowa

Akcesoria opcjonalne:

•• szyny zbiorcze górne 1250 A
•• powiększona szafka na wyposażenie nn
•• wczesne wykrywanie łuku
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Dobór wyposażenia celek

SM6
Charakterystyka pól

Inne funkcje (pola rozszerzające)

GUM
Pole rozszerzające
Unifluorc/SM6 -24
DE58361_LG

GFM
Pole rozszerzające
Fluokit SM6 -24
DE58361_LG

DE58361_LG

GEM
Pole rozszerzające
VM6/SM6 -24

kA

DE59212_LG

DE59212_LG

DE59710-B-LG

Charakterystyki elektryczne
Ik/1s

25
20

Ir = 630 A

16
12.5

Ir = 400 - 630 A
7.2

Wyposażenie podstawowe:
•• metalowa obudowa
•• szyny zbiorcze dla trzech faz

Akcesoria opcjonalne:

schneider-electric.com

12

17.5

24

Ur
36

kV

•• metalowa obudowa
•• szyny zbiorcze dla trzech faz

•• metalowa obudowa
•• szyny zbiorcze dla trzech faz

•• ciągłość nn

•• ciągłość nn
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Dobór wyposażenia celek

SM6
Charakterystyka pól

Inne funkcje

GAM
Pole przyłącza kablowego z uziemnikiem
DE53555_LG

DE53554_LG

GAM2
Pole przyłącza kablowego

DE59709_LG

DE59719_LG

Charakterystyki elektryczne
kA

Ik/1s
Ir =
1250 A

25
20
Ir = 630 - 1250 A
16
12.5

Ir = 400 - 630 - 1250 A
7.2

12

17.5

24

Ur
36

kV

Wyposażenie podstawowe:
••
••
••
••
••

szyny zbiorcze dla trzech faz
wskaźniki obecności napięcia
przyłącza dla kabli suchych
szyny połączeniowe
LSC1

•• uziemnik liniowy, zdolność załączania 25kAsk
•• mechanizm napędu uziemnika typu CC

Akcesoria opcjonalne:
••
••
••
••
••
••
••
••

wskaźnik prądu zakłóceniowego
amperomierz cyfrowy
szyny zbiorcze górne 1250 A
powiększona szafka na wyposażenie nn
szafka do wprowadzenia kabli od góry 630 A (nie spełnia łukoochronności)
grzejnik 50 W
wczesne wykrywanie łuku
monitoring temperatury
•• styki pomocnicze uziemnika
•• blokady z użyciem zamka
•• ograniczniki przepięć
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Dobór wyposażenia celek

SM6
Charakterystyka pól

Inne funkcje

DE53557_LG

DE53558_N_LG
DE59212_LG

EMB
Przedział uziemnika szyn zbiorczych

DE59722_LG

TM
Pole transformatora potrzeb własnych

DE59704_LG

SM
Pole odłącznika szynowego

DE59709_LG

Charakterystyki elektryczne
Ik/1s

kA

Ir =
1250 A

25
20
Ir = 630 - 1250 A
16
12.5

Ir = 400 - 630 - 1250 A
7.2

12

17.5

24

Ur
36

kV

Wyposażenie podstawowe:
••
••
••
••

odłącznik z uziemnikiem
szyny zbiorcze dla trzech faz
mechanizm napędu odłącznika typu CS
LSC2A

•• przyłącza do kabli suchych
•• wskaźniki obecności napięcia

•• dwa bezpieczniki 6,3 A wg norm UTE lub
DIN
•• odłącznik dla obwodow nn
•• jeden przekładnik napięciowy (faza-faza)

Akcesoria opcjonalne:
••
••
••
••
••
••
••
••

styki pomocnicze
blokady kluczykowe przy użyciu zamka
szyny zbiorcze górne 1250 A
szafka do wprowadzenia kabli od góry 630 A (nie spełnia łukoochronności)
powiększona skrzynka na wyposażenie nn
grzejnik 50 W
szyny zbiorcze górne 630 A do pracy w ciężkich warunkach
wczesne wykrywanie łuku

•• amperomierz cyfrowy
•• monitoring temperatury

schneider-electric.com

•• uziemnik
•• szyny połączeniowe dla trzech faz
•• mechanizm napędu typu CIT
•• instalowanie na polu IM lub DM1-A
(nie spełania łukoochronności wg
PN-EN62271-200)
•• wymagane blokady kluczykowe przy
użyciu zamka dostosowane
do warunków eksploatacyjnych

•• styki pomocnicze

•• sygnalizacja mechaniczna przepalenia
bezpiecznika
•• styki pomocnicze sygnalizacji przepalenia
się bezpiecznika
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Napędy łączników

SM6
Charakterystyka pól

Elementy konieczne do manewrowania
eksploatacyjnego są zgrupowane na
froncie celki. Istnieje kilka rodzajów
napędów pokazanych w tabelce obok.
Szybkość ruchu układu stykowego
aparatów nie zależy od operatora,
z wyjątkiem napędu CS
przeznaczonego tylko dla odłącznika.

Pola

Rodzaj napędu łącznika
Rozłącznik/odłącznik /uziemnik dolny Wyłączniki

IM, IMB, IMM
IMC
PM

CIT

CI1

CI2

b
b
b

v
v
v
b
b

v
v

QM
QMC, QMB

CS

CC

P2

v (1)
v
v
b
b

CM, CM2, CVM
DM1-A, DM1-D, DM1-M, DM1-S, DM1-Z,
DM2, DMVL-A, DMVL-D
DM1-A (1), DM1-W

b

b
b

b

DMV-A, DMV-D

RI

b
b

b

NSM-kablowe, NSM-szynowe

b

GAM 24 kV

b

SM, TM

b

EMB

b Dostarczane w standardzie
v Dostępne opcjonalnie
(1) Wersja 1250 A
Typ napędu
Typy celek

CIT
Rozłącznik
Rozłącznik bezpiecznikowy
Zamykanie Otwieranie

CI1
Rozłącznik
Rozłącznik bezpiecznikowy
Zamykanie Otwieranie

Sterowanie ręczne
Sterowanie elektryczne (opcja)
Szybkość operacji
Aplikacje sieciowe

Dźwignia
Dźwignia
Silnik
Silnik
1 do 2 s
1 do 2 s
Zdalne sterowanie
zarządzanie siecią

Uziemnik
Sterowanie ręczne

Zamykanie
Dźwignia

Dźwignia
Przycisk
Silnik
Wyzwalacz
4 do 7 s
35 ms
Zdalne sterowanie
zabezpieczanie
transformatorów
Zamykanie Otwieranie
Dźwignia
Dźwignia

Łączenie obwodu głównego

Otwieranie
Dźwignia

CI2
Rozłącznik
Rozłącznik bezpiecznikowy
Zbrojenie
Zamykanie Otwieranie
napędu
Dźwignia
Przycisk
Przycisk
Silnik
Wyzwalacz Wyzwalacz
4 do 7 s
55 ms
35 ms
Zdalne sterowanie
zarządzanie siecią, potrzeba szybkiej
rekonfiguracji sieci
Nie dotyczy Zamykanie Otwieranie
Dźwignia
Dźwignia
Dźwignia

CS
Odłącznik
Zamykanie

Otwieranie

Dźwignia
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Dźwignia
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Zamykanie
Dźwignia

Otwieranie
Dźwignia

PM105614

Napęd CIT podwójnego zastosowania
•• Funkcje rozłącznika
Niezależna od operatora szybkość zamykania i otwierania dźwignią lub silnikiem.
•• Funkcje uziemnika
Niezależna od operatora szybkość zamykania i otwierania przy pomocy dźwigni.
Energia konieczna do przestawienia jest magazynowana w ściskanej sprężynie,
która uwolniona powoduje zamknięcie lub otwarcie aparatu po przekroczeniu przez
mechanizm punktu martwego.
•• Styki pomocnicze
-- rozłącznik (2 O + 2 Z) *,
-- rozłącznik (2 O + 3 Z) i uziemnik (1 O + 1 Z),
-- rozłącznik (1 Z) i uziemnik (1 O + 1 Z) dla napędu silnikowego.
•• Sygnalizacja mechaniczna
W celce PM sygnalizowane jest przepalenie się bezpiecznika.
•• Silnikowe zazbrojenie aparatów
-- sterownik do trudnych warunków środowiskowych z funkcją komunikacji
(*) Dodawane standardowo, jeżeli zastosowano silnik
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Napędy łączników

PM105615

Napęd CI1 podwójnego zastosowania

PM105616

•• Funkcje rozłącznika
-- niezależna od operatora szybkość zamykania przy pomocy dźwigni lub silnika.
Energia konieczna dla przestawienia jest magazynowana w ściskanej sprężynie,
która uwolniona powoduje zamknięcie aparatu po przekroczeniu przez mechanizm
punktu martwego.
-- niezależne otwarcie przyciskiem sterowniczym (O) lub przez wyzwalacz.
•• Funkcje uziemnika
Niezależna od operatora szybkość zamykania i otwierania przy pomocy dźwigni.
Energia konieczna do przestawienia jest magazynowana w ściskanej sprężynie,
która uwolniona powoduje zamknięcie lub otwarcie aparatu po przekroczeniu przez
mechanizm punktu martwego.
•• Styki pomocnicze
-- rozłącznik (2 O + 2 Z) *,
-- rozłącznik (2 O + 3 Z) i uziemnik (1 O + 1 Z),
-- rozłącznik (1 Z) i uziemnik (1 O + 1 Z) dla napędu silnikowego,
-- przepalenie się bezpiecznika (1 Z).
•• Sygnalizacja mechaniczna
W celkach QM sygnalizowane jest przepalenie się bezpiecznika.
•• Wyzwalacze na otwarcie
-- napięciowy wzrostowy,
-- napięciowy zanikowy dla pola QM.
•• Silnikowe zazbrojenie aparatów
-- sterownik do trudnych warunków środowiskowych z funkcją komunikacji

Napęd CI2 podwojnego zastosowania

PM105617

•• Funkcje rozłącznika
-- zamykanie z szybkością niezależną od operatora odbywa się dwustopniowo:
1 - zazbrojenie napędu dźwignią ręczną lub przy pomocy silnika,
2 - uwolnienie zmagazynowanej energii mechanicznym przyciskiem sterowniczym.
-- niezależny manewr otwierania wykonywany jest mechanicznym przyciskiem
sterowniczym (O) lub przy pomocy wyzwalacza.
•• Funkcje uziemnika
Niezależna od operatora szybkość zamykania i otwierania dźwignią ręczną.
Energia konieczna do przestawienia jest magazynowana w ściskanej sprężynie,
która uwolniona powoduje zamknięcie lub otwarcie aparatu po przekroczeniu przez
mechanizm punktu martwego.
•• Styki pomocnicze
-- rozłącznik (2 O + 2 Z) *,
-- rozłącznik (2 O + 3 Z) i uziemnik (1 O + 1 Z),
-- rozłącznik (1 Z) i uziemnik (1 O + 1 Z) dla napędu silnikowego.
•• Wyzwalacz na otwarcie: napięciowy wzrostowy
•• Wyzwalacz na zamknięcie: napięciowy wzrostowy
•• Silnikowe zazbrojenie aparatów
-- sterownik do trudnych warunków środowiskowych z funkcją komunikacji

Napęd CS podwojnego zastosowania
•• Funkcje odłącznika i uziemnika
Zależna od operatora szybkość zamykania i otwierania dźwignią ręczną.
•• Styki pomocnicze
-- odłącznik (2 O +2 Z) dla pól DMA1-A, DMA1-D, DMA1-W, DM2, DMVL-A,
DMVL-D, CVM bez przekładnikow napięciowych
-- odłącznik (2 O + 3 Z) i uziemnik (1 O + 1 Z) dla pol DM1-A, DM1-D, DM1-W, DM2,
DMVL-A, DMVL-D, CVM bez przekładnikow napięciowych
-- odłącznik (1 O + 2 Z) dla pól CM, CM2, TM, DM1-A, DM1-D, DM2 , DMVL-A,
DMVL-D, CVM z przekładnikami napięciowymi.
•• Sygnalizacja mechaniczna
Przepalenie się bezpieczników w polach CM, CM2 i TM.
PM105618

Napęd CC pojedyńczego zastosowania
•• Funkcje uziemnika
Niezależna od operatora szybkość zamykania i otwierania dźwignią ręczną.
Energia konieczna dla przestawienia jest magazynowana w ściskanej sprężynie,
która uwolniona powoduje zamknięcie lub otwarcie aparatu po przekroczeniu przez
mechanizm punktu martwego.
•• Styki pomocnicze
Uziemnik (1 O + 1 Z).
(*) Dodawane standardowo, jeżeli zastosowano silnik.
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SM6

PE57163

Charakterystyka pól

Napędy łączników

Napęd RI dla wyłączników SF i Evolis
24 kV z biegunami w układzie lateralnym
•• Funkcje wyłącznika
-- zamykanie z szybkością niezależną od operatora odbywa się dwustopniowo.
Zazbrojenie napędu dźwignią ręczną lub przy pomocy silnika, a następnie
uwolnienie zmagazynowanej energii mechanicznym przyciskiem sterowniczym (I)
lub przy pomocy wyzwalacza.
Po zamknięciu wyłącznika następuje samoczynne jego zazbrojenie.
-- niezależny manewr otwierania wykonuje się mechanicznym przyciskiem
sterowniczym (O) lub przy pomocy wyzwalacza.
•• Styki pomocnicze
-- wyłącznik (4 O + 4 Z),
-- napęd uzbrojony (1 Z).
•• Sygnalizacja mechaniczna
Stan wyłącznika, stan zazbrojenia napędu, licznik przestawień.
•• Wyzwalacze na otwieranie
-- Mitop (małej mocy),
-- napięciowy wzrostowy,
-- napięciowy zanikowy.
•• Wyzwalacz na zamykanie
-- napięciowy wzrostowy
•• Silnik (opcjonalnie; późniejszy montaż jest możliwy).
Możliwe kombinacje wyzwalaczy na wyłączenie
Typ wyzwalacza
Mitop (niskiej mocy)
Napięciowy wzrostowy

PM105619

Napięciowy zanikowy

SF1

SFset

Kombinacje

Kombinacje

1

2

3

b

b

b

b

4
b

b

5

6

b
b

1

2

3

b

b

b

4

b
b

b

Napęd P2 dla wyłączników próżniowych
Evolis 17,5 kV
•• Funkcje wyłącznika
-- zamykanie z szybkością niezależną od operatora odbywa się dwustopniowo.
zazbrojenie napędu dźwignią ręczną lub przy pomocy silnika, a następnie
uwolnienie zmagazynowanej energii mechanicznym przyciskiem sterowniczym (I)
lub przy pomocy wyzwalacza.
Po zamknięciu wyłącznika następuje samoczynne jego zazbrojenie.
-- niezależny manewr otwierania wykonuje się mechanicznym przyciskiem
sterowniczym (O) lub przy pomocy wyzwalacza.
•• Styki pomocnicze
-- wyłącznik (4 O + 4 Z),
-- napęd uzbrojony (1 Z).
•• Sygnalizacja mechaniczna
Stan wyłącznika, stan zazbrojenia napędu, licznik przestawień.
•• Wyzwalacze na otwieranie
-- Mitop (niskiej mocy),
-- napięciowy wzrostowy,
-- napięciowy zanikowy.
•• Wyzwalacz na zamykanie
-- napięciowy wzrostowy
•• Silnik (opcjonalnie; późniejszy montaż jest możliwy).
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Wyposażenie pomocnicze

PM105620

Silnik elektryczny i wyzwalacze dla
rozłącznika
Napędy CIT, CI1 i CI2 mogą być wyposażone w silnik elektryczny umożliwiający
zbrojenie.
Un
Napięcie sterownicze

Silnik

(V)
(W)
(VA)

Czas zbrojenia CIT
Czas zbrojenia CI1, CI2

Wyzwalacze

Napięciowy wzrostowy
Czas własny
Napięciowy zanikowy
Wzbudzenie
Podtrzymanie
Czas własny

Czas własny

110

125

220

AC (50 Hz)*
120
230

200
1 do 2 (s)
4 do 7 (s)

1 do 2 (s)
4 do 7 (s)
200

(W)
(VA)
(W)
(VA)
(ms)

160

(W)
(VA)
(ms)

48

200

(W)
(VA)
(ms)

Wyzwalacz na zamykanie

Napięciowy wzrostowy

DC
24

250

300

300

300

35

400
35

750

280

550

50
45

40

400
55

750

4
45
200

250

300

300

300

55

PE57164

* Inne częstotliwości prosimy skonsultować.

Silnik elektryczny i wyzwalacze dla
wyłączników SF z SF6 i dla wyłącznika
próżniowego Evolis 24 kV z biegunami
w układzie lateralnym
Napęd RI może być wyposażony w silnik elektryczny umożliwiający zbrojenie.
Un
Napięcie sterownicze

Silnik

Czas zbrojenia

Wyzwalacze

Mitop (małej mocy)
Czas własny
Napięciowy wzrostowy

Motoreduktor (MCH)
Motoreduktor realizuje zbrojenie i ponowne
automatyczne napięcie sprężyn akumulujących
energię dla zamknięcia wyłącznika. Mechanizm ten
umożliwia natychmiastowe, ponowne zamknięcie po
otwarciu aparatu. Dźwignia zbrojenia służy tylko jako
„napęd” rezerwowy w przypadku zaniku pomocniczego
napięcia zasilania. Motoreduktor jest standardowo
wyposażony w styk „wyłącznik krańcowy” (CH). Styk
ten sygnalizuje stan zazbrojenia mechanizmu
(sprężyny zazbrojone).

Czas własny
Napięciowy zanikowy
Wzbudzenie
Podtrzymanie
Czas własny

(V)

Czas własny

48

110

125

220

AC (50 Hz)*
120
230

(W)
(VA)
(s)

300
15

15

(W)
(ms)
(W)
(VA)
(ms)

3
30
85

30

45

45

(W)
(VA)
(W)
(VA)
(ms)

160

Wyzwalacz na zamykanie

Napięciowy wzrostowy

DC
24

(W)
(VA)
(ms)

380

180

280

550

50
55

40

10
55
85
180
65

65

* Inne częstotliwości prosimy skonsultować.
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Wyposażenie pomocnicze

PM105619

Napęd silnikowy i wyzwalacze wyłącznika
Evolis 17,5kV
Silnik elektryczny zbrojenia z mechanizmem typu P2
Zasilanie

(Vac 50/60 Hz)
(Vdc)

24/30

Zakres napięcia pracy

0.85 do 1.1 Ur

Pobór mocy

180

(VA lub W)

48/60

100/130

200/240

48/60

100/125

200/250

Przeciążenia silnika

2 do 3 Ir w czasie 0.1 s

Czas zbrojenia

6 s max.

Częstość łączenia

maksymalnie 3 cykle na minutę

Styk krańcowy zazbrojenia CH

10 A 240 V

Wyzwalacz otwierający (małej mocy MITOP)
Zasilanie

Prąd stały

Wyzwalacz o małym poborze energii (Mitop)

Zakres prądu pracy

0.6 A < I < 3 A

Ten specyficzny wyzwalacz działa na mechanizm
otwierania aparatu. Tworzy go elektromagnes o małym
poborze energii, przeznaczony do odbioru sygnału
małej mocy. Sygnał ten jest wysyłany przez
specyficzny przekaźnik działający bez pomocniczego
źródła zasilania. Każde wyłączenie zakłóceniowe
wywołane zadziałaniem wyzwalacza Mitop jest
natychmiast sygnalizowane stykiem przełączalnym
typu SDE. Ten wyzwalacz zawiera również cewkę
umożliwiająca zdalne zazbrojenie styku SDE. Uwaga:
zastosowanie wyzwalacza Mitop wymaga takiego
ustawienia zwłoki czasowej przekaźnika
zabezpieczeniowego, aby zapewnić czas działania
wyłącznika 45-50 ms.

Czas własny wyłącznika przy Ur

50 ms (nastawa przekaźnika zabezpieczeniowego)

Wyzwalacz otwierajacy (MX)
Zasilanie

(Vac 50/60 Hz)

24

48

100/130

200/250

(Vdc)

24/30

48/60

100/130

200/250

Zakres pracy napięcia

0.7 do 1.1 Ur

Pobór mocy

Pobudzenie: 200 (w czasie 200 ms)

(VA lub W)

Podtrzymanie: 4,5
Czas własny wyłącznika przy Ur

50 ms ± 10

Wyzwalacz zamykający (XF)
Zasilanie

(Vac 50/60 Hz)

24

48

100/130

200/250

(Vdc)

24/30

48/60

100/130

200/250

Zakres napięcia pracy

0.85 do 1.1 Ur

Pobór mocy

Pobudzenie: 200 (w czasie 200 ms)

(VA lub W)

Podtrzymanie: 4,5

Wyzwalacz napięciowy MX
Wyzwalacz ten powoduje bezzwłoczne zadziałanie
wyłącznika; jest zasilany z obwodów sterowniczych.
Trwałe zasilanie MX blokuje wyłącznik w pozycji
otwartej.

Styki pomocnicze dla stycznika
próżniowego

PE57842

Stosowane są styki pomocnicze przełączalne. Dostępne są następujące warianty:
•• 3 NO + 3 NZ dla wersji z podtrzymaniem elektrycznym (opcja: 3 NO i 3 NZ
dodatkowe styki pomocnicze),
•• 5 NO + 6 NZ dla wersji z podtrzymaniem mechanicznym.
Charakterystyka

Napięcie pracy
Prąd znamionowy
Zdolnoć wyłączania

Minimum
Maksimum

48 V
480 V
10 A
60 W (L/R 150 ms)
700 VA (współ. mocy 0.35)

Vdc
Vac

Charakterystyka wyzwalacza otwierającego

Zasilanie (Vdc)
Pobór mocy (W)
Czas zadziałania (ms)

66 | Katalog SM6

48
470
20-40

125
680
20-41

250
640
20-40
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Przekładniki prądowe

SM6
Charakterystyka pól

Tablica zastosowania w polach SM6
Pola QMC

Typ
przekładnika
b
ARJP1
ARM3
ARJP2
ARJP3
CLP2
TLP130
ARM4

CVM

DM1-A

DM1-D
DMVL-D
DM1M

DM1-W

DM2

GBC-A
GBC-B

DMVL-A

DMV-A
DMV-D

IMC

DM1-A
DM1-D

630 A
b

b

b

b
(*)

DM1-W
DM1-Z

GBC-A
GBC-B

DMV-A
DMV-D

b

b

b

1250 A

b
b

b

b

b

b

b

b

b

b

(*)

PE60539

Przekładnik ARJP1/N2F oraz ARJP2/N2F
•• charakterystyki zgodne z normą IEC 61869-2
•• uzwojenie pierwotne pojedyncze
•• uzwojenie wtórne pojedyncze lub podwójne dla pomiarów i zabezpieczeń..
Obciążalność krótkotrwała Ith (kA)
I1n (A)
Ith (kA)
t (s)
Pomiary i
zabezpieczenia
ARJP1

5A
5A

10
20
30
1.2
2.4
3.6
1
15 VA - klasa 0.5
2.5 VA - 5P20

50
6

75
10

100
10

150
10

200
10

Uwaga: Inne charakterystyki podano w katalogu przekładników lub prosimy o konsultacje.

PE60539

Przekładnik ARM3/N2F
•• charakterystyki zgodne z normą IEC 61869-2
•• uzwojenie pierwotne podwójne (przełączalne)
•• uzwojenie wtórne podwójne dla pomiarów i zabezpieczeń.
Obciążalność krótkotrwała Ith (kA)
I1n (A)
Ith (kA)
t (s)
Pomiary i
zabezpieczenia
ARJP1

5A
1A
5A
* dla zabezpieczeń 5 A

10/20
20/40
5
12.5
1
0.8
7.5 VA - klasa 0.5
1 VA - 10P30
5 VA - 5P10

50/100
12.5/21*
1

100/200
12.5/25*

200/400
12.5/25*

300/600
25

200/400
25

300/600
25

5 VA - 5P15

PE60536

•• charakterystyki zgodne z normą IEC 61869-2
•• uzwojenie pierwotne podwójne (przełączalne)
•• uzwojenie wtórne podwójne dla pomiarów i zabezpieczeń.
Obciążalność krótkotrwała Ith (kA)
I1n (A)
Ith (kA)
t (s)
Pomiary i
zabezpieczenia
ARM3

5A
5A
5A

50/100
14.5
1
30 VA - klasa 0.5
5 VA - 5P15
7.5 VA - 5P10

100/200
25

7.5 VA - 5P15
15 VA - 5P10

Uwaga: Inne charakterystyki podano w katalogu przekładników lub prosimy o konsultacje.

PE60538

Przekładnik ARJP2 / N2F
•• charakterystyki zgodne z normą IEC 61869-2
•• uzwojenie pierwotne pojedyncze
•• uzwojenie wtórne podwójne dla pomiarów i zabezpieczeń.
Obciążalność krotkotrwała Ith (kA)
I1n (A)

50

Ith (kA)

25

t (s)
ARJP2

Pomiary i
zabezpieczenia

100

200

400

600

1
5A

10 VA
klasa 0.5

15 VA
klasa 0.5

15 VA
klasa 0.5

15 VA
klasa 0.5

20 VA
klasa 0.5

5A

2.5 VA
5P20

2.5 VA
5P20

5 VA
5P20

5 VA
5P20

7.5 VA
5P20

Uwaga: Inne charakterystyki podano w katalogu przekładników lub prosimy o konsultacje.
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Przekładniki prądowe

Przekładnik prądowy ARJP3/N2F
PE60537

•• charakterystyki zgodne z normą IEC 61869-2
•• uzwojenie pierwotne pojedyncze
•• uzwojenie wtórne podwójne dla pomiarów i zabezpieczeń.
Obciążalność krotkotrwała Ith (kA)
I1n (A)

1000

Ith (kA)

25

t (s)

ARJP3

1250

1

Pomiary i
zabezpieczenia

1A

30 VA - klasa 0.5

1A

10 VA - 5P20

Pomiary i
zabezpieczenia

5A

30 VA - klasa 0.5

5A

10 VA - 5P20

Uwaga: Inne charakterystyki podano w katalogu przekładników lub prosimy o konsultacje.

PE55661

Przekładnik prądowy (LPCT) CLP2
••
••
••
••
••

charakterystyki zgodne z normą IEC 60044-8
duży zakres prądu pierwotnego
bezpośrednie wyjście napięciowe do pomiarów i zabezpieczeń
złącze RJ45-8
poziom izolacji 24 kV.

Minimalny znamionowy prąd pierwotny

5A

Znamionowy prąd pierwotny

100 A

Znamionowy prąd pierwotny maksymalny

1250 A

Znamionowe napięcie wyjściowe

22.5 mV

Klasa dokładności dla pomiaru

0.5

Klasa dokładności dla zabezpieczenia

5P

Dokładność współczynnika granicznego

400

Znamionowy prąd cieplny

40 kA 1 s

Najwyższe napięcie pracy (Um)

24 kV

Znamionowe napięcie wytrzymywane

50 kV

PE57162

Przekładnik prądowy (LPCT) TLP130
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••
••
••
••
••
••

charakterystyki zgodne z normą IEC 60044-8
duży zakres prądu pierwotnego
bezpośrednie wyjście napięciowe do pomiarów i zabezpieczeń
złącze RJ45-8
poziom izolacji 0,72 kV
średnica wewnętrzna 130mm.

Minimalny znamionowy prąd pierwotny

5A

Znamionowy prąd pierwotny

100 A

Znamionowy prąd pierwotny maksymalny

1250 A

Znamionowe napięcie wyjściowe

22.5 mV

Klasa dokładności dla pomiaru

0.5

Klasa dokładności dla zabezpieczenia

5P

Dokładność współczynnika granicznego

250

Znamionowy prąd cieplny

25 kA 1 s

Najwyższe napięcie pracy (Um)

0.72 kV

Znamionowe napięcie wytrzymywane

3 kV

schneider-electric.com

Przekładniki napięciowe

SM6
Charakterystyka pól

Tablica zastosowania w polach SM6
Pola CM
Typ przekładanika

VRQ2-n/S1
VRFR-n/S1
VRC2/S1
VRM3-n/S2
VCT24
VRC1/S1

CVM

b

DM1-A

b

DM1-D
DMVL-D

b

DM1-W

DM2

b

b

GBC-A
DM1M

GBC-B

DMVL-A

b

b

b

b
b

b
b

b

DMV-A

DMV-D

b

b

CM2

TM

b
b

b

PE60526

Przekładnik VRQ2n/S1 lub VRQ2n/S2
(podłączany faza-ziemia) 50 / 60 Hz
•• charakterystyki zgodne z normą IEC 61869-3.

VRQ2

Znamionowe napięcie izolacji (kV)

24

Napięcie pierwotne (kV)

10/3

Napięcie wtórne (V)

100/3

Moc graniczna (VA)

250

Klasa dokładności

0.5

Obciażalność pojedynczego uzwojenia
30
wtórnego przy zachowaniu klasy dokładności
(VA)
obciążalność podwójnego uzwojenia
wtórnego przy zachowaniu klasy dokładności
(VA)

15/3

15-20/3

30

20/3

30
30-50

Przekładnik VRFRn/S1F (podłączony faza-ziemia)
50 / 60 Hz
•• charakterystyki zgodne z normą IEC 61869-3.
Znamionowe napięcie izolacji (kV)

17.5

Napięcie pierwotne (kV)

10/3

Napięcie wtórne (V)

100/3

Moc graniczna (VA)

250

Klasa dokładności

0.5

15/3

Obciażalność pojedynczego uzwojenia
30
wtórnego przy zachowaniu klasy dokładności
(VA)

PE60527

Przekładnik VRC2/S1 (podłączany faza-faza);
50 / 60 Hz
•• charakterystyki zgodne z normą IEC 61869-3.

VRC2

schneider-electric.com

Znamionowe napięcie izolacji (kV)

24

Napięcie pierwotne (kV)

10

Napięcie wtórne (V)

100

Moc graniczna (VA)

500

Klasa dokładności

0.5

15

20

Obciażalność pojedynczego uzwojenia
50
wtórnego przy zachowaniu klasy dokładności
(VA)
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Przekładniki napięciowe

PE55648

Przekładnik VRM3-n/S2 (podłączany faza-zero
z bezpiecznikami 0,3 A) 50 / 60 Hz
•• charakterystyki zgodne z normą IEC 61869-3.
Znamionowe napięcie izolacj (kV)

12

17.5

24

Napięcie pierwotne (kV)

10/3

15/3

20/3

Napięcie wtórne (V)

100/3 - 100/3

Pierwsze uzwojenie Moc graniczna (VA)
wtórne
Klasa dokładności
Drugie uzwojenie
wtórne

200
0.5

Obciążalność uzwojenia (VA)

30-50

Moc graniczna (VA)

100

Klasa dokładności

3P

Obciążalność uzwojenia (VA)

50

Przekładnik VRC1/S1 (podłączany faza-faza);
50 lub 60 Hz
PE60528

•• charakterystyki zgodne z normą IEC 61869-3.
Znamionowe napięcie izolacji (kV)

7.2

Napięcie pierwotne (kV)

3.3

5

5.5

6

6.6

Napięcie wtórne (V)

110

100

110

100

110

Moc graniczna (VA)

300

Klasa dokładności

0.5
Obciażalność pojedynczego uzwojenia
100
wtórnego przy zachowaniu klasy dokładności
(VA)

DE53562_LG

VRC1

Przekładnik VCT24 (podłączany faza-faza);
50 lub 60 Hz
Znamionowe napięcie izolacji (kV)

24

Napięcie pierwotne (kV)

10

Napięcie wtórne (V)

220

Moc graniczna (VA)

2500

15

20

2500

2500

4000

4000

DE58408_LG

Uwaga: powyżej wymienione przekładniki napięciowe są uziemiane.
Inne charakterystyki prosimy skonsultować.

Ograniczniki przepięć
Dla pól IM500, DM1-A, DM1-W, GAM, DMV-A*, DMVL-A
In (A)

400/630

Un (kV)

7.2

10

12

17.5

24

Uwaga: napięcie znamionowe ogranicznika jest zgodne z napięciem znamionowym pola.
(*) ograniczone do 17,5 kV dla pól DMV-A.
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W przypadku zabezpieczenia bezpiecznikami, moc
silnika jest ograniczona maksymalną wielkością
wkładki bezpiecznikowej możliwej do zainstalowania
w polu.
Kaliber (prąd znamionowy) wkładek bezpiecznikowych
instalowanych w polu CVM jest funkcją:
•• prądu znamionowego In silnika
•• prądu rozruchowego Id
•• częstości rozruchów.
Kaliber jest wybierany tak, żeby prąd dwukrotnej
wartości rozruchowej nie przepalił wkładki w czasie
rozruchu. Zamieszczona obok tablica stanowi
zestawienie wkładek do wyboru, przy następujących
założeniach:
•• rozruch bezpośredni
•• Id/In y 6
•• cos j = 0.8 (P y 500 kW) lub 0.9 (P > 500 kW)
•• η = 0.9 (P y 500 kW) lub 0.94 (P > 500 kW).
Wskazane wartości dotyczą bezpieczników Fusarc
(norma DIN 43-625).
Przykład:
Przyjmujemy silnik mocy 950 kW zasilany napięciem
5 kV
In =

P
pf

Zabezpieczanie silników w
polu CVM
Dobór wkładek bezpiecznikowych dla
pola CVM
Napięcie
pracy (kV)

Prąd
Prąd znamionowy
rozruchu (A) silnika (A)

Czas rozruchu (s)
5

10

30

Liczba rozruchów na godzinę
3.3

6.6

Id = 6 x Ie

Ie

3

6

3

1100

183

250

250

250

6

3

6

942

157

250

250

785

131

200

200

250

250

250

250

200

200

200

628

105

160

250

160

160

200

200

565

94

200

160

160

160

160

160

502

160

84

125

160

160

160

160

160

439

73

125

125

125

160

160

160

377

63

100

125

100

125

125

160

314

52

100

100

100

100

100

125

251

42

100

100

100

100

100

100

188

31

80

100

100

100

100

100

126

21

50

50

63

80

80

80

= 130 A

Id = 6 x In = 780 A

Metoda doboru bezpieczników:

Wybieramy wartość najbliższą w górę, czyli 790 A.
Przy 5 rozruchach w ciągu godziny trwających 5 s,
wybieramy wkładkę kaliber 200 A.

•• jeśli Id ≥ 6 x Ie, użyj Id przy selekcji bezpieczników
•• jeśli Id < 6 x Ie, użyj Ie przy selekcji bezpieczników.

Uwaga: przy 12 rozruchach w ciagu godziny tego samego
silnika nie jest możliwe prawidłowe jego zabezpieczenie,
ponieważ dysponujemy wkładkami 250 A tylko na napięcie
3,3 kV.

schneider-electric.com

Uwaga:
Bezpieczniki są długości 292 mm (Fusarc).
Bezpieczniki są przeznaczone jedynie do zabezpieczenia zwarciowego
Dla bezpieczników 250 A jest niezbędne aby opóźnić otwarcie stycznika

Katalog SM6 | 71

Zabezpieczanie
transformatorów

SM6
Charakterystyka pól

PE57161

Kaliber bezpiecznikow instalowanych w transformatorowych celkach SM6 typu QM,
QMB i QMC zależy między innymi od: napięcia pracy, mocy transformatora oraz
technologii wytwarzania (producenta).
Prąd wkładki bezpiecznikowej powinien być jak najmniejszy, ale powinien
uwzględniać prąd magnesujący transformatora. Zazwyczaj przyjmuje się prąd
wkładki bezpiecznikowej z zakresu 1,5-3,0 x In, gdzie In jest równe prądowi
znamionowemu transformatora.
Mogą być instalowane rożne typy bezpieczników z wybijakiem o średniej energii:
-- Solefuse zgodne z UTE NCF 64.210
-- Fusarc CF zgodne z IEC 60282-1, wymiary zgodne z normą DIN 43.625.
Dla pól typu QM, QMB, QMC, bezpieczniki należy wybrać z podanej poniżej tabeli.
W przypadku innych bezpieczników prosimy o konsultacje.
Przykład: Do zabezpieczenia transformatora 400 kVA przy napięciu sieci 10 kV
wybrane zostaną bezpieczniki Solefuse 43 A lub Fusarc CF 50 A.

Tablica doboru bezpieczników
Tablica przedstawia przykładowe prądy znamionowe wkładek bezpiecznikowych w zależności od napięcia
znamionowego i mocy transformatora
Strefa oznaczona kolorem przypisana jest odpowiedniemu, maksymalnemu napięciu pracy wkładki. Kaliber w amperach użytkowanie bez przeciążeń w granicach -5°C < t < 40°C.

d W przypadku przeciążeń lub dla temperatury powyżej 40° C prosimy o konsultacje.
Typ
wkładki

Napięcie Moc transformatora (kVA)
pracy (kV) 25
50
100 125 160

200

250

315

400

500

630

800

63
31.5
16
16

63
31.5
16
16

63
63
43
16

63
63
43
43

63
43
43

63
43
43

43
43

63
63
31.5
31.5
16
16
16
16

63
63
43
31.5
16
16
16
16

100
63
43
31.5
31.5
31.5
16
16

100
80
63
43
31.5
31.5
31.5
16

80
80
43
31.5
31.5
31.5
31.5

100
100
63
43
43
31.5
31.5

125
125
80
63
43
43
31.5

Napięcie
1000 1250 1600 2000 2500 znam. kV)

Solefuse (UTE NFC standard 13.100. 64.210)

5.5
10
15
20

6.3
6.3
6.3
6.3

16
6.3
6.3
6.3

31.5
16
16
6.3

31.5
16
16
6.3

63
31.5
16
16

7.2
63
43

24

63

Solefuse (przypadek ogólny, UTE NFC standard 13.200)

3.3
5.5
6.6
10
13.8
15
20
22

16
6.3
6.3
6.3
6.3
6.3
6.3
6.3

16
16
16
6.3
6.3
6.3
6.3
6.3

31.5
16
16
16
6.3
16
6.3
6.3

31.5
31.5
16
16
16
16
6.3
6.3

31.5
31.5
31.5
16
16
16
16
16

7.2
125
80
63
63
43
43

100
80
80
63
43

12
17.5
24
63

Fusarc CF oraz SIBA (1) (przypadek ogólny dla celek QM, QMB i QMC zgodnie z IEC 62271-105)

3.3
5
5.5
6
6.6
10
11
13.8
15
20
22

16
10
10
10
10
6.3
6.3
6.3
6.3
6.3
6.3

25
16
16
16
16
10
10
10
10
6.3
6.3

40
31.5
31.5
25
25
16
16
16
10
10
10

50
40
31.5
31.5
31.5
20
20
16
16
10
10

50
40
40
40
40
25
25
20
16
16
10

80
50
50
50
50
31.5
25
25
20
16
16

160(1) 200(1)
125 160(1)
125 125 160(1) 160(1)
125 125 160(1) 160(1)
100 125 125 160(1)
80
80
100 100 125(1) 200(1)
63
80
100 100 125(1) 160(1)
50
63
80
80
100(1) 125(1) 125(1)
50
63
80
80
100(1) 125(1) 125(1)
40
50
50
63
80
100(1) 125(1)
40
40
50
50
80
80
100(1)

7.2

80
63
50
50
50
40
31.5
31.5
25
25
20

100
80
63
63
63
50
40
31.5
31.5
25
25

125
80
80
80
80
50
50
40
40
31.5
25

125
125
100
80
80
63
50
50
50
40
31.5

10
10
6.3
6.3

10
10
10
10

16
16
16
16

20
20
20
20

25
25
25
25

31.5
25
25
25

31.5
31.5
31.5
31.5

50
50
40
40

50
50
50
50

63
63
50
50

63
63
63
63

36

10
10
10
10

10
10
10
10

16
16
16
16

20
20
20
20

25
25
25
25

31.5
31.5
25
25

31.5
31.5
31.5
31.5

40
40
31.5
31.5

40
40
40
40

50
50
40
40

63
63
50
50

36

12
17.5
24

Fusarc CF dla transformatorów suchych (2)

30
31.5
33
34.5
Fusarc CF dla transformatorów olejowych (2)

30
31.5
33
34.5

(1) Bezpieczniki SIBA
(2) Tabela ta została przygotowana zgodnie z charakterystykami fabryki France Transfo.
Charakterystyki transformatorów i bezpieczników mogą się zmieniać zgodnie z normami wytwórców i normami ogólnymi.
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Charakterystyka pól

Zabezpieczanie
transformatorów
Wymiary bezpieczników

DE53563_LG

Solefuse (standard UTE)
Ur
(kV)

Ir
(A)

L
(mm)

Ø
(mm)

Waga
(kg)

7.2

6.3 to 125

450

55

2

12

100

450

55

2

17.5

80

450

55

2

24

6.3 to 63

450

55

2

Ur
(kV)

Ir
(A)

L
(mm)

Ø
(mm)

Waga
(kg)

7.2

125

292

86

3.3

12

6.3

292

50.5

1.2

10

292

50.5

1.2

16

292

50.5

1.2

20

292

50.5

1.2

25

292

57

1.5

31.5

292

57

1.5

40

292

57

1.5

50

292

78.5

2.8

63

292

78.5

2.8

80

292

78.5

2.8

100

292

78.5

2.8

6.3

442

50.5

1.6

10

442

50.5

1.6

16

442

50.5

1.6

20

442

50.5

1.6

25

442

57

2.2

31.5

442

57

2.2

40

442

57

2.2

50

442

78.5

4.1

63

442

78.5

4.1

80

442

86

5.3

10

537

50.5

1.8

16

537

50.5

1.8

25

537

57

2.6

31.5

537

78.5

4.7

40

537

78.5

4.7

50

537

86

6.4

63

537

86

6.4

Ur
(kV)

Ir
(A)

L
(mm)

Ø
(mm)

Waga
(kg)

7.2

160

292

85

3.8

200

292

85

5.4

125

292

67

2

160

292

85

3.8

200

292

85

3.8

17.5

125

442

85

5.4

24

100

442

85

5.4

125

442

85

5.4

DE57467_LG

Fusarc CF (standard DIN)

24

36

DE57467_LG

SIBA

12
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Blokady

SM6
Charakterystyka pól

Pola rozłącznikowe

Blokady funkcjonalne

•• zamknięcie rozłącznika jest możliwe tylko przy
otwartym uziemniku i założonej we właściwej pozycji
przedniej płycie zamykającej dostęp do przyłączy
kablowych.
•• zamknięcie uziemnika jest możliwe tylko przy
otwartym rozłączniku.
•• zdjęcie przedniej płyty jest możliwe tylko przy
zamkniętym uziemniku.
•• rozłącznik jest zablokowany w pozycji otwartej przy
zdjętej płycie. W tej sytuacji możliwe jest
manewrowanie uziemnikiem w celach kontrolnych.

Blokady odpowiadają wymaganiom PN-EN 62271-200:2012E
Oprócz blokad funkcjonalnych, każdy odłącznik lub rozłącznik posiada:
•• elementy konieczne do blokowania kłódką (kłódki nie są objęte dostawą)
•• przygotowane wstępnie 4 otwory, każdy przystosowany do zmontowania zamka
(dostawa na zamówienie) dla ewentualnego blokowania zamkami i kluczykami.

Blokady celek

Celka

Blokada
A1

C1 C4 A3
b

PM, QM, QMB, QMC,

b

b

b

DM1-A, DM1-D, DM1-W,
DM1-Z, DM1-S,
DMV-A, DMV-D,
DMVL-A, DMVL-D

b

b

b

IM, IMB, IMC, IMM

Pola wyłącznikowe

•• zamknięcie odłącznika / odłączników jest możliwe
tylko przy otwartym wyłączniku i założonej
prawidłowo przedniej płycie (blokada typu 50).
•• zamknięcie uziemnika / uziemnikow jest możliwe
tylko przy otwartym / otwartych odłącznikach.
•• zdjęcie przedniej płyty zamykającej dostęp do
przyłączy kablowych jest możliwe tylko
w następujących warunkach:
-- wyłącznik jest otwarty i zablokowany
-- odłącznik / odłączniki są otwarte
-- uziemnik jest zamknięty.

A4
b

A5

50

P1
b

P2

P3

b

b

P5

b

b

CVM

52

b

NSM

b

GAM

b

b
b

b

SM
DM2

b

DM1-M

b

DE53565_LG

Uwaga: możliwe jest zablokowanie odłącznika / odłącznikow
w pozycji otwartej dla umożliwienia bezprądowych przestawień
wyłącznika.

Blokowanie przy użyciu zamków i kluczy

Typ A1
O

Pola odpływowe

Cel blokady:
•• uniemożliwić, w przypadku pola zasilającego transformator, zamknięcie uziemnika
jeżeli wyłącznik po stronie nn nie jest zablokowany w stanie „otwarty” lub
„wysunięty”.

DE53566_LG

O

Typ C1

•• uniemożliwić dostęp do transformatora, jeżeli uziemnik w polu transformatorowym
nie został uprzednio zamknięty.
S

DE53567_LG

S

Typ C4

•• uniemożliwić, w przypadku pola zasilającego transformator, zamknięcie uziemnika
jeżeli wyłącznik po stronie nn nie został zablokowany w stanie „otwarty” lub
„wysunięty”.
•• uniemożliwić dostęp do transformatora, jeżeli uziemnik w polu transformatorowym
nie został uprzednio zamknięty.

O

S
O

MT20240EN

S
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Legenda dla blokad kluczykowych:
brak
klucza
no key

klucz
wolny
free key

klucz
zablokowany
captive
key

panel
paneldo
ordrzwi
door
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Blokady

SM6

DE53568_LG

Charakterystyka pól

Pola w układzie pierścieniowym

Typ A3
O

Cel blokady:
•• uniemożliwić zamknięcie uziemnika pola „dolnego” jeśli rozłącznik w polu
„górnym” nie jest zablokowany w stanie otwartym.

Typ A4

•• uniemożliwić jednoczesne zamknięcie obu rozłączników.

Typ A5

•• uniemożliwić zamknięcie uziemnika pola „środkowego” jeśli rozłączniki w polu
„dolnym” i „górnym” nie są zablokowane w pozycji „otwarty".

O

S

O
S

MT20240EN

DE53570_LG

DE53569_LG

O

schneider-electric.com

Legenda dla blokad kluczykowych:
brak
klucza
no key

klucz
wolny
free key

klucz
zablokowany
captive
key

panel
paneldo
ordrzwi
door
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Blokady

SM6

DE53572_LG

Charakterystyka pól

Typ P1
O

X

DE53573_LG

•• uniemożliwić zamknięcie uziemnika jeśli rozłącznik we wspołpracującej stacji nie jest
zablokowany w stanie otwartym.

X

O

Typ P2
X

O

•• uniemożliwić manewrowanie odłącznikiem jeśli rozłącznik nie jest zablokowany
w stanie otwartym,
•• uniemożliwić zamknięcie uziemnika jeśli odłącznik i rozłącznik nie są zablokowane
w pozycji otwartej.

O

DE53574_LG

X

Typ P3
AX

O

DE53575_LG

•• uniemożliwić manewrowanie odłącznikiem jesli rozłącznik nie jest zablokowany
w stanie otwartym
•• uniemożliwić zamknięcie uziemnika pod napięciem, kiedy odłącznik i rozłącznik nie
byłyby zablokowane w stanie otwartym
•• umożliwić manewrowanie rozłącznikiem bez obciążenia.

O

X

Typ P5

•• uniemożliwić zamknięcie uziemnika w polu dopływowym jeśli odłącznik nie jest
zablokowany w stanie otwartym.

P

DE53571_LG

P

Blokady funkcjonalne

Typ 50
O

O

Uniemożliwia
•• manewrowanie odłącznikiem pod obciążeniem.

DE59203_LG

O

Umożliwia
•• manewrowanie wyłącznikiem bez obciążenia przy otwartych odłącznikach (podwójne
izolowanie).
•• manewrowanie wyłącznikiem bez obciążenia przy otwartym odłączniku
(pojedyńcze izolowanie).

Typ 52
O

Uniemożliwia
•• manewrowanie odłącznikiem pod obciążeniem.

O

Umożliwia
•• manewrowanie stycznikiem bez obciążenia przy otwartych odłącznikach (podwójne
izolowanie).
•• manewrowanie stycznikiem bez obciążenia przy otwartym odłączniku (pojedyńcze
izolowanie).

MT20240EN

O

76 | Katalog SM6

Legenda dla blokad kluczykowych:
brakkey
klucza
no

kluczkey
wolny
free

klucz
zablokowany
captive
key

panel
paneldo
or drzwi
door
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Ochrona, nadzór
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SM6

Easergy P3 wersja podstawowa
PM106572

Uniwersalne aplikacje

PM106284

Ochrona, nadzór i sterowanie

Zabezpieczenia
Przekaźnik zabezpieczeniowy Easergy P3

Solidna ochrona zapewniająca
niezrównaną wydajność
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.

P3U10/20/30 = Universalne
zabezpieczenie

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.

•

Linii zasilających i odpływów transformatorowych

•

Silników

•

Baterii kondensatorów

Niezrównana wydajność

•

Wyposażone w funkcje napięciowe

•

Prosty dobór i zamawianie przy użyciu oprogramowania EcoReal MV

Wyposażone w funkcje częstotliwościowe

•

Szybsza dostawa dzięki dostępności w magazynie standardowych wersji
przekaźnika

•

Uproszczona konfiguracja za pomocą nowego oprogramowania eSetup Easergy
Pro

PM106637

•

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 możliwości

Zwiększone bezpieczeństwo
•

Wbudowane zabezpieczenie od zwarć łukowych

•

Posiada funkcję wirtualnego testu zabezpieczenia

•

Zgodność z międzynarodowymi normami (IEC 60255-1)

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 znacznie 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.
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Zabezpieczenia
Przewodnik doboru Sepam do różnych
zastosowań

Rodzina urządzeń zabezpieczających
i pomiarowych Sepam jest
przeznaczona do sterowania pracą
urządzeń elektrycznych i sieci
elektroenergetycznej przy wszystkich
poziomach napięć.
Składa się ona z kompletnych,
prostych i niezawodnych rozwiązań,
które tworzą pięć rodzin: Sepam serii
10, 20, 40, 60, 80.

Szereg zastosowań do różnych aplikacji
•• Zabezpieczenie stacji (zasilanie, odpływy i szyny
zbiorcze)
•• Zabezpieczenie transformatorow,
•• Zabezpieczenie silnikow i generatorów.

Prostota
Łatwość instalacji
•• Lekka i kompaktowa jednostka
•• Opcjonalne moduły montowane na szynie DIN,
podłączane za pomocą kabli prefabrykowanych
•• Łatwe w użytkowaniu oprogramowanie pozwalające
wykorzystać wszystkie możliwości Sepama
Przyjazne w użytkowaniu
•• Intuicyjny interfejs użytkownika z bezpośrednim
dostępem do danych.
•• Lokalne dane operacyjne w języku użytkownika.

Dokładność pomiarów i szczegółowe
diagnozy
•• Pomiar wszystkich niezbędnych wartości
elektrycznych
•• Status monitorowania rozdzielnicy: sensory
i wyzwolenie wyłącznika, stan aparatów w polach
•• Rejestracja zakłóceń
•• Funkcje: samokontroli i watchdog.

Elestyczność i ewolucyjność
•• Rozszerzenie możliwości poprzez instalowanie
dodatkowych modułów
•• Możliwość dodania modułów w dowolnym czasie
•• Łatwość podłączenia i uruchomienia poprzez prostą
procedurę ustawiania parametrów.

Seria 10

Seria 20

b

b

Zabezpieczenie
Prądowe
Napięciowe
Częstotliwościowe
Specyfika

b
b
b

Nadprądowe
fazowe i
ziemnozwarciowe

Awaria
wyłącznika

10A, 10B

S20

S24

10A, 10B

T20
M20

T24

4

0 do 10

7

4 do 8

4 do 8

0 do 8

0 do 8

b
b

Wyłączenie przez
zmianę częstotliwości

Aplikacje
Linia
Szyny zbiorcze
Transformator
Silnik
Generator
Bateria
kondensatorów

B21

B22

Charakterystyka
Wejścia cyfrowe
Wyjścia cyfrowe
Czujniki temperatury
Wejścia pomiarowe
Prąd

3 I + Io

3 I + Io

Napięcie

3V + Vo

LPCT (1)

Porty komunikacyjne
Protokół IEC61850
Sterowanie

0 do 10

b
1

Matryca (2)

1 do 2

1 do 2

b

b

b

b

Edytor równań
logicznych
Logipam (3)

Inne
Bateria

Bateria litowa (4)

Karta pamięci
z ustawieniami
(1) LPCT: nisko-mocowe przekładniki napięciowe zgodne z normą IEC 60044-8.
(2) Matryca sterowania dla łatwego wydobycia informacji o funkcjach zabezpieczeniowych,
sterujących i monitorowania.
(3) Drabinkowy język programowania Logipam (środowisko programowania PC) aby umożliwić
pełne wykorzystanie funkcji Sepama serii 80.
(4) Standardowa litowa bateria formatu ½ AA, 3,6V, wymiana od frontu.
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Zabezpieczenia
Przewodnik doboru Sepam do różnych
zastosowań
Seria 40

Seria 60

Zabezpieczenie
Prądowe
Napięciowe
Częstotliwościowe
Specyfika

b
b
b

b
b
b

b
b
b

b
b
b

Kierunkowe
ziemnozwarciowe

Kierunkowe
ziemnozwarciowe i
nadprądowe

S41, S43

S42

S60

T42

T60

b
b
b

b
b
b

Kierunkowe
ziemnozwarciowe

Kierunkowe
ziemnozwarciowe i
nadprądowe

Aplikacje
Linia
Szyny zbiorcze
Transformator
Silnik
Generator
Bateria kondensatorów

S40
T40

M41

S62
T62
M61

G40

G60
C60

0 do 10

0 do 28

4 do 8

4 do 16

0 do 16

0 do 16

G62

Charakterystyka
Wejścia cyfrowe
Wyjścia cyfrowe
Czujniki temperatury
Wejścia pomiarowe
Prąd

3 I + Io

3 I + Io

Napięcie

3V, 2U + Vo

3V, 2U + Vo lub Vnt

LPCT (1)

b

b

Porty komunikacyjne
Protokół IEC61850
Sterowanie
Matryca (2)
Edytor równań logicznych

1 do 2

1 do 2

b

b

b
b

b
b

Logipam (3)

Inne
Bateria
Karta pamięci
z ustawieniami

48 godziny

Bateria litowa (4)

b

(1) LPCT: nisko-mocowe przekładniki napięciowe zgodne z normą IEC 60044-8.
(2) Matryca sterowania dla łatwego wydobycia informacji o funkcjach zabezpieczeniowych, sterujących i monitorowania.
(3) Drabinkowy język programowania Logipam (środowisko programowania PC) aby umożliwić pełne wykorzystanie funkcji
Sepama serii 80.
(4) Standardowa litowa bateria formatu ½ AA, 3,6V, wymiana od frontu.
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Zabezpieczenia
Przewodnik doboru Sepam do różnych
zastosowań

Seria 80

M

Zabezpieczenie
Prądowe
Napięciowe
Częstotliwościowe
Specyfika

b
b
b

b
b
b

b
b
b

b
b
b

Kierunkowe Kierunkowe Wyłączenie
ziemnozwar- ziemnozwar- przez zmianę
ciowe
ciowe i
częstotliwości
nadprądowe

b
b
b

b
b
b

b
b
b

b
b
b

Różnicowe

Różnicowe

Napięciowe i
częstotliwościowe 2
sekcji szyn zbiorczych

Asymetria baterii
kondensatorów

Aplikacje
Linia
Szyny zbiorcze
Transformator
Silnik
Generator
Bateria kondensatorów

S80
B80

S81

S82

T81
M81

T82

S84
B83

G82

T87
M88
G88

M87
G87
C86

Charakterystyka
Wejścia cyfrowe
Wyjścia cyfrowe
Czujniki temperatury
Wejścia pomiarowe

0 do 42

0 do 42

0 do 42

0 do 42

5 do 23

5 do 23

5 do 23

5 do 23

0 do 16

0 do 16

0 do 16

0 do 16

Prąd

3 I + 2 x Io

2 x 3 I + 2 x Io

3 I + Io

2 x 3 I + 2 x Io

Napięcie

3V + Vo

3V + Vo

2 x 3V + 2 x Vo

3V + Vo

LPCT (1)

b

b

b

b

2 do 4

2 do 4

2 do 4

2 do 4

b

b

b

b

b
b

b
b
b

b
b
b

b
b
b

Bateria

Bateria litowa (4)

Bateria litowa (4)

Bateria litowa (4)

Bateria litowa (4)

Karta pamięci
z ustawieniami

b

b

b

b

Porty komunikacyjne
Protokół IEC61850
Sterowanie
Matryca (2)

Edytor równań logicznych b
Logipam (3)

Inne

(1) LPCT: nisko-mocowe przekładniki napięciowe zgodne z normą IEC 60044-8.
(2) Matryca sterowania dla łatwego wydobycia informacji o funkcjach zabezpieczeniowych, sterujących i monitorowania.
(3) Drabinkowy język programowania Logipam (środowisko programowania PC) aby umożliwić pełne wykorzystanie funkcji Sepama serii 80.
(4) Standardowa litowa bateria formatu ½ AA, 3,6V, wymiana od frontu.
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Schneider Electric zaleca
zastosowanie wyłączników do
zabezpieczenia transformatora
zamiast używania bezpieczników

Zabezpieczenia

!

ość
Now

VIP 40 i VIP 45

Zastosowanie
•

Podstawowy poziom ochrony transformatorów SN/nn

•

Czasowo zależna charakterystyka wyłączania zwarć i przeciążeń fazowych
dedykowana do zabezpieczania transformatora SN/nn

Wyłączniki posiadają następujące zalety:

•

Niezależna charakterystyka wyłączania zwarć doziemnych

• Prosta konfiguracja

•

Pomiar prądów fazowych oraz prądów uśrednionych w czasie

• Lepsza selektywność z innymi
urządzeniami zabezpieczeniowymi
SN i nn

Główne cechy

• Lepsze wykrywanie prądów
rozruchowych, przeciążeń, niskoprądowych zwarć fazowych i doziemnych

Autonomiczne działanie

• Lepsza odporność na trudne warunki
środowiskowe

Kompletny przetestowany łańcuch zabezpieczeniowy

• Ograniczona konserwacja i części
zamienne
• Dodatkowe funkcje pomiarowe,
diagnostyczne i zdalnego nadzoru

PM100574

Biorąc po uwagę spadek kosztów
produkcji wyłączników i zabezpieczeń
autonomicznych, koszty ich posiadania są
porównywalne do kosztów tradycyjnych
rozłączników z bezpiecznikami SN

• Zasilane z przekładników prądowych: brak zasilania pomocniczego

•

Gotowy do współpracy z wyłącznikiem

Zaprojektowane do zabezpieczania transformatorów
•

Odpowiednie do pól wyłącznikowych DM1-S w celu zastąpienia rozłącznika
z bezpiecznikiem

•

Nastawy tak proste jak dobór bezpiecznika

•

Maksymalne możliwe nastawy zgodne z parametrami wyłącznika

Zabezpieczenie nadprądowe fazowe
•

Charakterystyka wyłączania dopasowana do zabezpieczania transformatorów
SN/nn

•

Zabezpieczenie przed przeciążeniami i zwarciami po stronie pierwotnej
i wtórnej

•

Filtrowanie drugiej harmonicznej

•

Tylko jedna nastawa (I >)

•

Selektywność z wyłącznikami nn lub bezpiecznikami nn

•

Zgodne z kryteriami działania TFL (Time Fuse Link).

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe
•

Niezależna charakterystyka wyłączania

•

Nastawy: Io > (suma prądów fazowych) oraz to >

•

Blokowanie od drugiej harmonicznej.

Pomiar
•

Prąd obciążenia w każdej fazie

•

Prąd maksymalny uśredniony w czasie.

Panel przedni i nastawy
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•

Wyświetlanie zmierzonych prądów na 3 cyfrowym wyświetlaczu LCD

•

3 pokrętła nastaw (I >, Io >, to >) chronione przez zaplombowaną pokrywę

•

Wskaźnik zadziałania zasilany ze zintegrowanej baterii, resetowany przyciskiem
lub automatycznie.
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• VIP 400 jest autonomicznym

przekaźnikiem zasilanym
z przekładników prądowych;
do pracy nie wymaga zastosowania
żadnego zasilania pomocniczego

Zabezpieczenia

!

ość
Now

VIP 400 i VIP410

Zastosowanie
•

Przekaźnik zabezpieczeniowy dla linii zasilających i odpływowych w stacji
rozdzielczej SN

•

Ochrona transformatorów SN/nn.

PM100580

Główne cechy
VIP 400: Autonomiczny przekaźnik zabezpieczeniowy
Ta wersja jest zasilana z przekładników prądowych. Do pracy nie wymaga
zastosowania zasilania pomocniczego.
•

Zabezpieczenie od zwarć fazowych i doziemnych

•

Przeciążeniowe zabezpieczenie termiczne

•

Funkcje pomiaru prądu.

VIP 410: Przekaźnik zabezpieczeniowy zasilany z dwóch źródeł
Zapewnia takie same autonomiczne funkcje jak VIP400.
Dodatkowo, VIP 410 wymaga pomocniczego napięcia AC lub DC do zasilania
dodatkowych funkcji, które nie mogą być zasilone autonomicznie:
•

Bardzo czułe zabezpieczenie ziemnozwarciowe

•

Wejście wyzwolenia sygnałem zewnętrznym

•

Zabezpieczenie od zimnego rozruchu

•

Pomiar prądu, rejestracja historii obciążenia

•

Rejestracja zdarzeń z zapisem czasu

•

Komunikacja (port RS485 Modbus)

Przetworniki prądowe dla VIP
40/45/400/410
•

Nowe przekładniki dedykowane do VIP 40/45/400/410

Napięcie znamionowe

Ur

0.72 kV

Znamionowe napięcie
wytrzymywane

Ud

3 kV - 1 min.

Znamionowy prąd cieplny

Ith (kA)

25

Czas zwarcia

t (s)

3

Znamionowy prąd
pierwotny

I1n

CGA: 0-200 A
CGB: 0-630 A

Znamionowe napięcie
wyjściowe

Vs

22.5 mV przy 100 A

Klasa dokładności

kl. 1.0

Obciążalność uzwojenia
Pomiar
i zabezpieczenie

schneider-electric.com
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Sepam serii 10 z przekładnikami
toroidalnymi CRa/CRb

PE57170

Sepam serii 10 z przekładnikami
toroidalnymi CRa/CRb do zabezpieczenia
transformatora
Montowane w polu DM1-S z przekładnikami toroidalnymi CRa i CRb
Sepam serii 10 reaguje na prąd fazowy i doziemny.
Dwa typy są polecane do wypełnienia różnych potrzeb zabezpieczeniowych:
•• 10B: Sepam serii 10B zbezpiecza od przeciążeń, zwarć fazowych i doziemnych.
•• 10A: Sepam serii 10A posiada takie same funkcje zabezpieczeniowe jak model B,
ma wbudowany port komunikacji, ma wiecej wejść i wyjść i dodatkowe funkcje
zabezpieczeniowe i monitorujące.

Sepam serii 10

Nastawianie Sepama serii 10 w polu DM1-S
Is: Prąd fazowy rozruchu nastawia się zgodnie z prądem znamionowym
transformatora i napięciem sieci.
Io: Próg zadziałania dla prądu zwarciowego doziemnego nastawia się zgodnie
z charakterystyką sieci.
Ustawienia wartości prądu Is
Moc transformatora (kVA)
Napięcie
robocze (kV) 50
75
100
125
3
3.3

19

24
22

160

200

250

315

400

500

630

800

1000

1250

1600

2000

2500

3000

31

38

48

61

77

96

121

154

192

241

308

385

481

577

3500

28

35

44

55

70

87

110

140

175

219

280

350

437

525

22

27

34

43

55

69

87

110

137

172

220

275

344

412

481

5.5

21

26

33

42

52

66

84

105

131

168

210

262

315

367

6

19

4.2

6.6

24

30

38

48

61

77

96

120

154

192

241

289

337

22

28

35

44

55

70

87

109

140

175

219

262

306

10

23

29

36

46

58

72

92

115

144

173

202

11

21

26

33

42

52

66

84

105

131

157

184

13.8

21

26

33

42

52

67

84

105

126

146

15

19

24

31

38

48

62

77

96

115

135

20

23

29

36

46

58

72

87

101

22

21

26

33

42

52

66

79

92

Typ przetwornika pomiarowego
CRa 200/1

CRb 1250/1

Przetworniki prądowe dla Sepam 10
Typ

Przekładnia

Klasa dokładności

CRa

Wymiary (mm)
Waga(kg)
Grubość
Średnica Średnia
zewnętrz. wewnętrz. (bez mocowania)
143.5
81
37.5
2.18

1/200

Obciążenie 5.7 Ω (skal. x 1)

b

CRb

143.5

1/1250

± 2% od 10 A do 100 A
± 1% od 100 A do 1600 A
± 1% od 10 A do 10 kA
± 1% od 10 A do 11 kA

Obciążenie 0.67 Ω (skal. x 4)
Obciążenie 5.7 Ω (skal. x 1)

b

± 1 % od 10 A do 25 kA

Obciążenie 0.67 Ω (skal. x 4)
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37.5

1.26

Sepam 10
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Zabezpieczenia
Tabela doboru funkcji
zabezpieczeniowych
Dobór typu zabezpieczenia

Funkcja zabezpieczeniowa

Kod

Zabezpieczenie

Easergy
P3
Trójfazowe nadprądowe
50 - 51
b
Nadprądowe składowej zerowej prądu 50N - 51N b
Kierunkowe składowej zerowej prądu
67N
Podnapięciowe
27
Nadnapięciowe
59
Temperaturowe
49
b
Nadnapięciowe składowej zerowej
59N
Nadnapięciowe składowej przeciwnej
46
b
Zbyt długi rozruch i blokada wirnika
51LR
b
Kontrola maksymalnej liczby rozruchów 66
b
Fazowe podprądowe
37
b
Komunikacja
b

Sepam
seria 10
b
b

seria 20
b
b

b

b

b

b
b
b
b
b

seria 40
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

seria 60
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

seria 80
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

VIP
40/45

b (2)
b (3)

400/410
b (1)
b (1)

(1) Krzywe wyzwalania DT, EI, SI, VI oraz RI.
(2) Krzywa zależna dostosowana do ochrony transformatora.
(3) Krzywe wyzwalania DT.

schneider-electric.com
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Rodzina przekładników typu LPCT

Przekładniki TLP130, CLP2 do współpracy
z zabezpieczeniami Sepam serii 20 - 80

PE88012

Aplikacje
standardowe

LPCT (Low Power Current Transformer) są to przekładniki prądowe z wyjściem
napięciowym zgodne z normą IEC 60044-8 (PN-EN 60044-8).
Przekładniki te zaprojektowano do pomiaru prądów o wartości między 5 A a 1250 A
z przekładnią 100 A / 22,5 mV.
Sepamy serii 20, 40, 60 i 80 a rodzina przekładników LPCT.
Sepamy serii 20, 40, 60 i 80 współpracują z przekładnikami LPCT realizując
pomiary prądu fazowego oraz funkcje zabezpieczeniowe.

Atuty przekładników

Sepam serii 20

•• Rodzina przekładników o takim samym zakresie pomiaru prądów fazowych
od 5 A do 1250 A
•• Proste w instalacji i montażu:
-- instalacja przekładników LPCT
TLP130 instalowane są na kablu SN
CLP2 jest instalowany w obwodzie SN
-- LPCT podłączane są bezpośrednio do Sepama serii 20, 40, 60 i 80
-- akcesoria umożliwiające testowanie rodziny przekładników LPCT poprzez
wymuszanie prądu wtórnego.
•• Zakres stosowania LPCT:
-- od 5 do 1250 A , spełniają klasę dokładności 0,5
-- od 1250A do 50 kA, spełniają klasę dokładności 5P.
Przekładniki LPCT gwarantują dokładność pomiaru oraz realizacji funkcji
zabezpieczeniowych aż do prądu cieplnego.

Sepam serii 40

PE88010

Aplikacje
dostosowane

DE58405EN

PE88011

Aplikacje
wymagające

5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25

Współczynnik
Ratio error błędu

Klasa
zabezpieczeniowa
5P
Protective
class 5P
Klasa
pomiarowa
0,5
Measuring
class 0.5

A
5

MT11325_LG

Sepam serii 60 i 80

20

100

1000

1250

2000

3000

31500

40000

50000

•• Zoptymalizowana integracja funkcji:
-- pomiar prądów fazowych od 25 A, zakres prądu jest ustawiany
mikroprzełącznikiem
-- monitorowanie LPCT przez Sepam serii 20, 40, 60 i 80 (wykrywanie zaniku fazy).

Podłączenia
1 Przekładnik LPCT, wyposażony w kabel ekranowany dostosowany do złącza
RJ45 do podłączenia bezpośrednio do karty interfejsu 3
2 Zabezpieczenia Sepam serii 20, 40, 60 i 80
3 Karta interfejsu, dostosowująca napięcie z przekładników LPCT,
z mikroprzełącznikiem do ustawiania wartości prądu.
-- karta CCA671 dla serii 60 i 80
-- karat CCA670 dla serii 20 i 40.

Testowanie i wymusznie prądu
4 CCA613 wtyczka testowa, montowana na przednim panelu pola, wyposażona
w przewód długości 3 m do podłączania do złącza gniazda testowego CCA670
(9-pin D-Sub)
5 ACE917 adapter wymuszalnika prądu, do testowania przetwornika LPCT
z zabezpieczeniem za pomocą standardowego wymuszalnika
6 Wymuszalnik prądu do 1A.
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Flair 21D, 22D, 23DM są rodziną
wskaźników przepływu prądów
zakłóceniowych w formacie DIN. Flairy
są małych wymiarów, same się zasilają i
automatycznie dopasowują się do sieci.
Urządzenia te wykorzystują nowatorską
technologię do wykrywania zwarć
doziemnych w kablowych sieciach
SN (izolowanych, uziemionych
przez impedancję oraz uziemionych
bezpośrednio).
• Autonomiczne, system detekcji
i sygnalizacji zwarć działa
w sposób ciągły dzięki zasilaniu
autonomicznemu
• Bezobsługowe, nie wymagają żadnych
ustawień, od razu są gotowe do pracy
po zainstalowaniu (dodatkowo można
je nastawiać ręcznie)
• Kompaktowe, mają małe rozmiary
(format DIN), można je zmieścić
w przedziale nn rozdzielnicy SN
• Inteligentne, oferują funkcje cyfrowego
amperomierza i maximetera
• Wszechstronne, Flair 23DM umożliwia
pomiar braku lub obecności
napięcia,który można odczytywać za
pomocą Modbus RJ45.

Wskaźniki prądu zwarciowego
Flair 21D, 22D i 23DM

Aplikacja i główne cechy
Wskaźniki zwarć Flair zwiększają dostępność zasilania poprzez wskazywanie
miejsc zwarć. Dzięki temu można szybko eliminować zwarcia i prawidłowo
zarządzać obciążeniem sieci
•• Sygnalizacja zwarć faza-faza i faza-ziemia
•• Wyświetlanie informacji o nastawach
•• Wyświetlanie informacji o uszkodzonej fazie
•• Wyświetlanie wartości prądu obciążenia, wartości max. prądu i częstotliwości
•• Wskazywanie zwarć połączone z wykrywaniem napięcia (tylko Flair 23DM)
•• Komunikacja RJ45 (tylko Flair 23DM).
Wskaźniki zwarć są niezawodne i proste w obsłudze
•• Automatyczna kalibracja na obiekcie
•• Wskazywanie zwarć za pomocą diody LED lub zewnętrznej lampy
•• 15-letni okres żywotności baterii dla Flair 22D
•• Dokładniejsze wykrywanie zwarć przez Flair 22D i 23DM jeżeli są podłączone do
wyjścia napięciowego wskaźnika obecności napięcia VPIS
•• Może być zainstalowany w fabryce lub dołożony na obiekcie
•• Łatwy montaż na obiekcie, bez potrzeby rozłączania kabli SN przy użyciu
przekładnika prądowego z dzielonym rdzeniem.

Funkcje wykrywania zwarć
Wykrywanie zwarć fazowych
•• Tryb automatyczny niewymagający ustawiania progów wyzwoleń
•• Tryb ręczny dla ustawień specjalnych:
-- Flair 21D: 4 progi wyzwalania od 200A do 800A, co 200A, ustawiane poprzez
mikroprzełączniki
-- Flair 22D i Flair 23DM: 8 progów wyzwalania od 100A do 800A, co 50A,
ustawiane poprzez klawiaturę na panelu frontowym.
•• Czas reakcji na zakłócenie:
- Flair 21D: 60 ms
- Flair 22D i Flair 23DM (konfiguracja za pomocą panelu frontowego)
Typ A od 40 do 100 ms, krok co 20 ms
Typ B od 100 do 300 ms, krok co 50 ms..

Wykrywanie zwarć doziemnych

PE57783

Urządzenie sprawdza 3 fazy na zmiany prądu (di/dt).
Stosowany jest czas opóźnienia 70s dla potwierdzenia zakłócenia przez
zabezpieczenie umieszczone w wyższym punkcie sieci.
•• Tryb automatyczny niewymagający ustawiania progów wyzwoleń
•• Tryb ręczny dla ustawień specjalnych:
-- Flair 21D: 6 progów wyzwalania od 40A do 160A ustawiane poprzez
mikroprzełączniki.
-- Flair 22D i Flair 23DM (ustawiane poprzez klawiaturę na panelu frontowym):
Typ A od 20 A do 200A, krok co 10A
Typ B od 5 A do 30A, krok co 5A i od 30A do 200A, krok co 10A.
•• Funkcja rozruchu: zapobiega niepotrzebnemu wykryciu zwarcia w wyniku wzrostu
prądu przy załączaniu obciążenia. Wprowadza 3 s opóźnienie zadziałania Flaira
Funkcję rozruchu można wyłączyć w konfiguracji Flair 22D i 23DM.

PE57784

Wskazywanie zwarć
Sygnalizacja
Gdy tylko zwarcie zostanie potwierdzone, uruchamiana jest sygnalizacja.
•• Czerwona dioda LED na panelu frontowym
•• Wyświetlacz LCD wskazuje uszkodzoną fazę dla zwarcia doziemnego
•• Zewnętrzna migająca lampa jeżeli jest zainstalowana
•• Aktywowany jest styk sygnalizacyjny do systemu SCADA.

EMS58355

Resetowanie
•• Automatyczny reset po powrocie prądu obciążenia lub napięcia w przypadku
połączenia z VPIS-VO (konfigurowalne opóźnienie czasowe w Flair 22D i 23DM)
•• Reset ręczny za pomocą przycisku na panelu frontowym
•• Reset poprzez zewnętrzne wejście
•• Resetowanie przez zwłokę czasową: stałe (4 godz.) dla Flair 21D i regulowane za
pomocą przycisków na panelu frontowym (od 1 do 24 godz.) dla Flair 22D i 23DM.
•• Reset poprzez komunikację (Flair 23DM)

schneider-electric.com
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Flair 21D, 22D i 23DM

Wyświetlacz

Flair 21D, 22D, 23DM do wykrywania
zwarć wykorzystują dedykowane
przetworniki prądowe oraz wskaźniki
zakłóceń. Zintegrowane przetworniki
standardowo montowane są na
przepustach izolacyjnych.
Przy retrofitach przekładniki pomiarowe
z dzielonym rdzeniem mogą być
mocowane na kablach.

•• Prąd obciążenia jest wyświetlany w sposób ciągły
•• W przypadku zwarcia, wskazywana jest uszkodzona faza
•• Za pomocą przycisków na panelu frontowym można przewijać ustawienia
i pomiary.

Tabela doboru Flair
Flair
Flair 21D Flair 22D Flair 23DM
Zasilanie

Autonomiczne

b

DE58715

Podwójne
Wykrywanie zwarć Nadprądowych

Test
Reset

L1
L2
L3

A
Esc

I max.

Wyświetlacz
(LCD 4 cyfry)
Easergy
Flair 22D
EMS58352

DM1000048

Schematy połączeń

Komunikacja

b

b

b (1)

b

b

b

Doziemnych

b

b

Amperomierz

b

b

Wartości maksymalne

b

b

Interfejs SCADA (przekaźnik)

b

b

Zewnętrzna lampa

b

b

Zewnętrzny reset

b

b

Rozszerzone ustawienia (klawiatura)

b

b

2 napięciowe przekaźniki wyjściowe

b

Port komunikacji szeregowej

b

(1) Bateria litowa

L3
L2

Charakterystyki

L1

Model

Opis

Wskaźnik z pojedynczym źródłem zasilania (autonomiczny)
Flair 21D

Wskaźnik z autonomicznym źródłem zasilania
Lampa zewnętrzna (BVP) zasilana z baterii

FLAIR 21D

Wskaźnik z podwójnym źródłem zasilania
Reset Wskazanie

Flair 22D

Wskaźnik z autonomicznym i bateryjnym źródłem zasilania

L3

Lampa zewnętrzna (BVE) zasilana ze wskaźnika zwarć

L2

Możliwy interfejs z VPIS-V0 do potwierdzenia zwarcia przez brak
obecności napięcia

L1

Opcja
VPIS-VO

Okres żywotności baterii: 15 lat
Wskaźnik z podwójnym źródłem zasilania i informacją o obecności lub braku
napięcia
Flair 23DM

Wskaźnik z autonomicznym i zewnętrznym zasileniem 24 - 48 VDC
Lampa zewnętrzna (BVE) zasilana ze wskaźnika zwarć

FLAIR 22D

Wskaźnik obecności lub braku napięcia (identyczny jak w VD23)

Reset Wskazanie

Interfejs VPIS-V0 niezbędny do informacji o obecności napięcia

L3

Komunikacja portem szeregowym RS485 po protokole Modbus,
zapewniająca dostęp do stanów i pomiarów oraz zdalne nastawy

L2
L1
SCADA

Reset

Standardowe aplikacje

Opcja
VPIS-VO+
(1)

FLAIR 23DM

Reset Wskazanie Przekaźniki
napięciowe
(1) Komunikacja RS485
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Flair 21D

Bezobsługowy wskaźnik zwarć, nie wymagający regulacji

Flair 22D

Wskaźnik zwarć do sieci z bardzo małym prądem obciążenia (<2 A)
z możliwością ręcznej regulacji

Flair 23DM

Przystosowany do automatyki sieci SN. Poprzez port szeregowy,
do systemu SCADA przesyłane są informacje o pomiarze prądu,
zwarciach i braku napięcia.
Połączenie wskaźnika zwarć i woltomierza jest idealne do układów SZR.

schneider-electric.com
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• Wykonany w nowoczesnej
technologii, Amp 21D nadaje się
doskonale jako element
do zarządzania siecią SN.
• Autonomiczny, zapewnia stałe
wyświetlanie wartości prądów.
• Zwarte wymiary wg formatu DIN,
pasuje w sposób naturalny do celek
rozdzielnic SN.
• Opłacalny, współpracuje z
przekładnikami specjalnie
dostosowanymi do wskaźników
przepływu prądu zakłóceniowego.
• Wydajny, wyświetla wartość
prądu fazowego i jego wartość
maksymalną.

Amperomierz

Funkcje
•• Wyświetlacz prądu trzech faz: I1, I2, I3. Zakres: od 3A do 630A
•• Wyświetlacz maksymalnej wartości prądu trzech faz: I1, I2, I3. Zakres: od 3 A do
630 A.

Zasady wyświetlania
••
-••
----

Prądy obciążenia wyświetlane są w sposób ciągły
pokazywane są kolejno wartości L1, następnie L2 i L3.
Prądy maksymalne (Maximeter)
dostęp do wyświetlacza następuje przez naciśnięcie dedykowanego przycisku
pokazywane są kolejno wartości M1, następnie M2 i M3
resetowanie wszystkich wartości wykonuje się poprzez przyciśnięcie kombinacji
dwóch przycisków.

Podłączenie, montaż
Mały rozmiar obudowy
•• Format DIN: 93 x 45 mm
•• Bezpieczny, łatwy montaż
•• Zaciski do podłączenia.

PE57786

Przekładniki prądowe
•• Przekładniki z dzielonym rdzeniem do montażu na kablach SN.

Dane techniczne
Aplikacja

DE58404_LG

Częstotliwość
Prąd obciążenia
Pomiary
Zakres
Resetowanie maximetera
Napięcie zasilania
Autonomiczne
Bateria
Zewnętrzne zasilanie
Wyświetlacz

Amp 21D

L1
L2

50 Hz lub 60 Hz
≥ 3A

Prąd fazowy
Dokładność (I < 630 A)
Ręczne z urządzenia

3 do 630 A (co 1 A)
± (2% + 2 cyfry)
Tak

Z przekładników prądowych

Prąd obciążenia ≥ 3 A
Nie
Nie

Wyświetlacz
Prąd w fazie
Maksymalna wartość prądu

4 cyfry LCD
Tak (rozdzielczość 1 A)
Tak

Fazowe przekładniki prądowe

3 przekładniki toroidalne

Test

Tak

Przekładniki
Inne

PM105637

L3

Minimalny

W SM6 można zabudować amperomierz
cyfrowy we wszystkich polach przyłączania do
sieci i we wszystkich polach bezpiecznikowych

schneider-electric.com
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Działanie
Zabezpieczenie od zwarć łukowych wykrywa błysk łuku
w rozdzielnicy i wyzwala wyłącznik w polu zasilającym.
Zabezpieczenie od zwarć łukowych zapewnia
maksymalne bezpieczeństwo obsługi oraz minimalizuje
zniszczenia urządzenia spowodowane zwarciem
łukowym.

Funkcje systemu

Zabezpieczenie od zwarć
łukowych Vamp

!

ość
Now

Vamp 121
PE90502

SM6

• 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
•W
 ejście cyfrowe do zablokowania lub zresetowania przekaźnika
(programowalne)
• Możliwość aktywacji drugiego kryterium wykrywania łuku
• Funkcja BIO light - możliwość przesyłu światła do innego przekaźnika Vamp.

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

•F
 unkcja samokontroli
• Regulowana długość kabli od 6 m do 20 m

Czujnik przenośny

• Szybkie podłączenie do modułu wejść/wyjść (zatrzaskowa wtyczka)
• Zwiększone bezpieczeństwo obsługi

Normy

IEC, PN

Zalety
•
•
•
•
•
•

Bezpieczeństwo obsługi.
Mniejsze straty w procesie produkcji.
Wydłużenie żywotności rozdzielnicy.
Zmniejszenie kosztów ubezpieczeń.
Niskie koszty zakupu i szybka instalacja.
Niezawodne działanie.
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SC110 jest inteligentnym
urządzeniem elektronicznymi
przeznaczonymi do sterowania i
nadzoru wszystkich komponentów
zaangażowanych w zdalne
sterowanie łącznikami głównymi

Sterowanie

!

ość
Now

Moduł sterowania elektrycznego

Uniwersalny inteligentny sterownik SC110
SC110 jest kompaktowym urządzeniem z cyfrowymi wejściami i wyjściami do
nadzoru wszystkich komponentów powiązanych ze sterowaniem elektrycznym
łącznikiem głównym: MCH, MX, XF, styki pomocnicze.
Sterownik może być połączony z panelem sterowania (SC-MI).

Funkcje sterowania rozdzielnicy

Zawiera wszystkie niezbędne funkcje do
niezawodnego zdalnego sterowania:

•

Sterowanie cewkami i silnikiem

• Blokada elektryczna

•

Informacja na temat stanów łączników: wyłącznik/rozłącznik, uziemnik

•

Wbudowane blokady elektryczne: funkcje antypompowania i antyrefleksu

•

Blokowanie zdalne

•

Blokowanie elektrycznych operacji po wyzwoleniu (opcja)

•

Komunikacja Modbus do zdalnego sterowania przez transmisję danych

•   Nadzór zdalnego sterowania
•   Przedni panel do sterowania lokalnego
•   Wbudowana komunikacja Modbus
i funkcjonalność “Podłącz i korzystaj”
sprawia, że SC110 jest:
- łatwy w użyciu

PM100043

- łatwy w przekonfigurowaniu.

Nadzór rozdzielnicy
•

Informacje diagnostyczne: zużycie silnika, itp.

•

Stany styków pomocniczych łącznika głównego

•

Rejestrator zdarzeń z zapisem czasu

•

Komunikacja Modbus w celu zdalnego przesyłania monitorowanych stanów

Typy SC110
24-60 Vdc
SC110A

3 gniazda RJ45 Modbus

SC110-A

p
p

110 Vdc/Vac - 240Vac/250Vdc

p

p

SC-MI 10

SC-MI 20

p

p

PM100038

Komunikacja

SC110-E

Panel sterowania SC-MI
Przyciski Załącz/Wyłącz

DM100025

Panel sterowania SC-MI

Przełącznik Zdalne/Lokalne

p

Modbus

SC110

MCH

MX
XF

Styki
pomocnicze

SC110 jest instalowany w przedziale nn
pola rozdzielnicy. Służy on do kontroli
i nadzoru wszystkich komponentów
potrzebnych do sterowania elektrycznego:
MCH, MX, XF, styki pomocnicze.

schneider-electric.com
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Sterowanie
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Monitoring temperatury
Easergy TH110

PM105638

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

•

Połączeń śrubowych szyn

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.

Easergy TH110 czujnik temperatury
PM105623

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.
Easergy TH110

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.

Monitoring środowiska Easergy CL110
PM106288

System monitoringu środowiska Schneider Electric w sposób ciągły: ·
•

Pomaga zarządcy obiektu unikać pogorszenia stanu rozdzielnicy SN z powodu
wilgoci 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.

Easergy CL110
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Monitoring temperatury
Easergy TH110
Urządzenie Monitorujące Stacje

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

SCADA
BMS

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.

• Kompaktowe wymiary

DM105320b

Sterowanie

Com’X

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.

Parametry techniczne
Zasilanie

Autonomiczny.
Energia jest pobierana z obwodu mocy.

Minimalny prąd wzbudzenia

5A

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

Lokalny
panel
Local HMI
operatorski HMI

SMD

Zdalny panel
Nearby
HMI
operatorski HMI

TH110

TH110

Bezprzewodowe
inteligentne
Wireless Smart
Sensorsczujniki

schneider-electric.com
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Sterowanie
Easergy T200 S

PE15074

Easergy T200 S do pola NSM
Easergy T200 S jest prostym urządzeniem sterującym instalowanym w podstacjach
SN rozdziału wtórnego sieci umożliwiającym zdalne sterowanie jednym lub dwoma
rozłącznikami. T200 S jest to odmiana urządzenia T200, dedykowana do zdalnego
przełączania źródeł zasilania w celce NSM. Urządzenie jest zabudowywane w SM6
w przedziale obwodów wtórnych.

PE56423

PE56421

Easergy T200 S: interfejs zdalnego sterowania w przedziale nn

Easergy T200 S jest wielofunkcyjnym urządzeniem typu „plug and play” (podłącz
i korzystaj), które integruje wszystkie funkcje konieczne do nadzoru i zdalnego
sterowania stacji SN:
•• Rejestracja i przetwarzanie wszelkiego typu informacji: stan rozłączników,
wykrywanie zakłóceń, wartości prądów, itd.
•• Transmisja poleceń zamknięcia i otwarcia rozłącznika
•• Wymiana danych z centrum sterowania.
Niezwykle przydatny szczególnie przy zakłóceniach w sieci, Easergy T200 S
charakteryzuje się wypróbowaną niezawodnością gwarantującą w każdej chwili
zadane manewrowanie aparatami łączeniowymi. Jest on łatwy do uruchomienia
i prosty w obsłudze.

Jednostka funkcjonalna dedykowana do sieci SN
Easergy 200 S jest przystosowany do bezpośredniego przyłączenia do aparatury
SN, bez specjalnych przetworników.
Jednostka Easergy T200 S jest instalowana w SM6 w przedziale obwodów wtórnych
pola NSM do zdalnego sterowania jednym lub dwoma rozłącznikami. Easergy
w szczególności umożliwia przełączanie źródła zasilania dwoma łącznikami.
Posiada prosty i czytelny panel do sterowania lokalnego napędów (rozłącznik
lokalne/zdalne) i wyświetlania informacji o stanie aparatury. Integruje wskaźnik
prądu zakłóceniowego (przeciążenie i doziemienie) z progami zadziałania
konfigurowalnymi kanał po kanale (wartość prądu i czas przepływu).

Panel sterowniczy

Zasilanie pomocnicze

"Plug and play” i gwarancja działania aparatury SN

PE15078

Easergy 200 S jest przystosowany do bezpośredniego przyłączenia do aparatury
SN, bez specjalnych przetworników. Umieszczony w przedziale nn rozdzielnicy jest
gotowy do współpracy z systemem transmisji danych. Easergy T200 S został
poddany surowym próbom odporności na narażenia elektryczne występujące
wśrodowisku SN.
Układ zasilania Easergy T200 S stanowi własne, rezerwowe źródło gwarantujące
ciągłość pracy przez kilka godzin dla urządzeń elektronicznych, wyzwalaczy,
napędów elektrycznych łączników w przypadku awarii standardowego źródła
zasilania pomocniczego. Przekładniki prądowe mają dzielone rdzenie dla
łatwiejszego montażu.

Przekładniki prądowe
toroidalne
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Zgodność ze wszystkimi systemami zdalnego sterowania
SCADA
Easergy T200 S obsługuje następujące standardowe protokoły:
•• szeregowy Modbus i IP
•• szeregowy DPN3 i IP
•• IEC 870-5-101 / 104.
Standardami transmisji danych są: RS232, RS485, PSTN, FSK, FFSK, GSM/GPRS.
Inne standardy transmisji dostępne są na życzenie.
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Sterowanie
Easergy T200 I

PE56311

Easergy T200 I:
blok przeznaczony do zdalnego
sterowania i nadzoru dla sieci SN

Jednostka funkcjonalna dedykowana sieciom SN

PE56422

PE56421

Easergy T200 I jest wielofunkcyjnym urządzeniem typu „plug and play” (podłącz
i korzystaj), które integruje wszystkie funkcje konieczne do nadzoru i zdalnego
sterowania rozdzielnicami SM6:
•• Rejestrację i przetwarzanie wszelkiego typu informacji: stan rozłączników,
wykrywanie zakłóceń, wartości prądów, itd...
•• Transmisję poleceń zamknięcia i otwarcia rozłącznika
•• Wymianę danych z centrum sterowania.
Przydatny szczególnie przy zakłóceniach w sieci, Easergy T200 I charakteryzuje się
wypróbowaną niezawodnością gwarantującą w każdej chwili zadane manewrowanie
aparatami łączeniowymi. Jest łatwy do uruchomienia i prosty w obsłudze.
•• Easergy T200 I jest przystosowany do bezpośredniego przyłączenia do aparatury
SN, bez specjalnych przetworników.
•• Posiada prosty i czytelny panel do sterowania lokalnego napędów (przełącznik
lokalne/zdalne) i wyświetlania informacji o stanie aparatury.
•• Integruje wskaźnik prądu zakłóceniowego (przeciążenie i doziemienie) z progami
zadziałania konfigurowalnymi kanał po kanale (wartość prądu i czas przepływu).

Gwarancja działania rozdzielnicy średniego napięcia

Sterowanie zdalne
PE56824

PE56423

Sterowanie lokalne

•• Easergy T200 I został poddany surowym próbom odporności na narażenia
elektryczne występujące w środowisku SN.
•• Układ zasilania Easergy T200 I stanowi rezerwowe źródło napięcia gwarantujące
ciągłość pracy przez kilka godzin dla własnych obwodów oraz dla silników
elektrycznych zbrojenia łączników w przypadku awarii standardowego źródła
zasilania pomocniczego.
•• Gotowy do podłączenia
-- Easergy T200 I jest dostarczany wraz z zestawem zarówno do podłączenia do
jednostki zbierania danych jak i do napędów elektrycznych łączników.
-- przyłącza są niezamienialne między sobą aby wykluczyć jakiekolwiek pomyłki
operatora lub montażowe.
-- przekładniki prądowe są typu toroidalnego z dzielonym rdzeniem dla ułatwienia
montażu.
-- Easergy T200 I pracuje przy napięciu zasilania 24V DC i 48V DC.

Zgodność ze wszystkimi systemami zdalnego sterowania
SCADA
Zasilanie pomocnicze

Złącza spolaryzowane

Rozbudowywany ciągle katalog protokołów komunikacyjnych obejmuje główne
normy jak IEC 870-5-101, IEC 870-5-104, DNP3, Modbus i IP, ale także protokoły
użytkowników.
Standardowymi systemami transmisji danych są: RS232, RS485, PSTN, FSK,
FFSK, GSM/GPRS.
Inne standardy transmisji dostępne są na życzenie.

PE57787

Przekaźnik detekcji napięcia VD23

VD23 jest przekaźnikiem, który może być wykorzystany do wykrywania obecności
lub braku napięcia. Współpracuje ze wskaźnikiem napięcia VPIS-V0 , który posiada
specjalne złącze wyjścia napięciowego. VD23 jest zazwyczaj używany w zakresie
zasilania awaryjnego i aplikacji bezpieczeństwa.
VD23

Możliwe są różne kombinacje dotyczące mierzenia napięcia fazowego,
międzyfazowego, szczątkowego:
•• 3 napięcia faza-N i napięcie zerowe: V1 + V2 + V3 + V0
•• 3 napięcia faza-N lub napięcia faza-faza: V1 + V2 + V3 lub U12 + U13 + U23
•• 1 napięcie faza-N lub napięcie faza-faza lub napięcie szczątkowe: V1, V2, V3,
U12, U13, U23, V0.
Na wyświetlaczu przekaźnika VD23 pokazywany jest aktualny procent napięcia
znamionowego. Przekaźnik posiada dwa wyjścia przekaźnikowe: R1 = obecność
napięcia (zwykle wykorzystywane w monitoringu zasilania lub układach SZR) oraz
R2 = brak obecności napięcia (wykorzystywane w blokadach zamykania uziemnika).
Przekaźnik VD23 jest zasilany napięciem 24 lub 48VDC. Jego montaż jest łatwy, a
dzięki zwartej obudowie jest montowany w tym samym miejscu co wskaźniki prądu
zwarciowego Flair (format DIN). Końcówka kablowa pasuje do wskaźnika VPIS-V0.
•• Możliwość stosowania we wszystkich sieciach z uziemionym punktem
zerowym.

schneider-electric.com
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Sterowanie
Elementy automatyki

Automatyka Easergy T200 jest fabrycznie skonfigurowana. Nie ma potrzeby
programowania jej w miejscu zainstalowania.
•• Automatyka może być aktywowana i odstawiana lokalnie z panelu operatora lub
anulowana przy użyciu konfiguratora.
•• Rozłączniki mogą być przestawiane ręcznie w następujących okolicznościach:
-- automatka została odstawiona
-- przełącznik sterowania w pozycji „Lokalne".

prąd
czas wykonania

spadek
napięcia

Funkcja sekcjonowania (SEC)

Vn

napięcie
SW2
SW2
voltage

O
Vn

napięcie
SW1
SW1
voltage

O
C

T1

O
C

TR

O

TR

SW1

TR

Sieciowa: sterowanie dwoma liniami SN. Automatyka potrzebuje
zastosowania przekaźników Easergy VD23 w celu detekcji
obecności/braku napięcia w linii.

SZR półautomatyczny
Network
ATS - Semi-Auto Mode
(bez pracy
równoległej
z automatycznym
powrotem)
(without
paralleling
upon
automatic return)
TR: czas
reakcji
przełącznika
TR:
switch
response
time
Vn

T1

SW1

TR

C
O

TR

T2

TR

Tryby pracy
Tryb pracy jest wybierany z konfiguratora T200 dostępnego na Webserwerze.

TR

SW2

Tryb SW1VSW2 lub SW2VSW1 (lub SWVSWG dla automatyki generatorowej):
Automatyka wykonuje tylko jedno przełączenie z linii podstawowej na rezerwową.

DE59321EN

SZR automatyczny
Network
ATS - Auto Mode SW1
(bez pracy
równoległej
z automatycznym
(with
paralleling
upon automatic
return) powrotem)
TR: czas
reakcji
przełącznika
TR:
switch
response
time
Vn
0
1
0
Vg
0
C
O

Tryb pół-auto SW1XVSW2 (lub SWXVSWG dla automatyki generatorowej):
W przypadku zaniku napięcia w linii pracującej, automatyka przełącza na drugą linię
z opóźnieniem czasowym T1. Automatyka nie realizuje powrotu, z wyjątkiem
przypadku braku napięcia na nowo włączanej linii.

napięcie
SW1
SW1
voltage
T1

6s

GE
GE rozkaz
Command
Tg1

Tg2

napięcie
GE
voltageGE
TR

TR

C
O
C
O

TR
TR

SW

T2 TR

SWG

T2 TR

SWG

Automatyka generatorowa - tryb Auto SW
(Bez pracy równoległej po powrocie automatycznym)
TR: Czas własny łącznika
Tg1: Czas rozruchu generatora (maksymalnie 60 s)
Tg2: Czas zatrzymania generatora
Przypadek : Włączenie linii generatora po osiągnięciu jego
pełnej mocy (opcja konfigurowalna)
Przypadek : Włączenie linii generatora po podaniu polecenia
na jego uruchomienie (opcja konfigurowalna)
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SW2

Uwaga: automatyka dostępna jest tylko na kanałach 1 i 2,
każdego sterownika. Automatyka obejmująca generator dostępna
jest tylko dla pierwszego sterownika (kanały 1 do 4).

O

O

SW1

Generatorowa: sterowanie linią sieciową i linią generatora (nie
możliwe dla T200 E).

napięcie
SW1
SW1
voltage

C

Automatyka przełączania zapewnia kontrolę i samoczynne załączanie źródeł
zasilania we wtórnej sieci rozdzielczej SN.
Istnieją dwie wersje automatyki:

T1 TR

SW2

Samoczynne przełączanie źródeł
zasilania)
DE56654

DE59320EN

b Parametry konfigurowalne:
v Liczba zakłóceń: od 1 do 4
v Czas wykonania: od 20 s do 4 min nastawialny co 5 s
v System automatyki sprawny/niesprawny.

Automatyka sekcjonowania powoduje otwarcie rozłącznika po uprzednio
zdefiniowanej liczbie (od 1 do 4) zakłóceń w trakcie zaników napięcia wskutek
realizacji SPZ przez wyłącznik od strony zasilania.
•• Układ automatyki zlicza liczbę wykrytych impulsów od prądów zakłóceniowych
kontrolując przerwy napięciowe. Wysyła on polecenie otwarcia jeżeli:
-- rozłącznik jest zamknięty
-- nastąpił zanik zakłócenia
-- brak jest napięcia sieciowego.
•• Automatyka zostaje wyzerowana po wybranej zwłoce, przewidzianej na realizację
zadania.

Tryb auto SW1 lub Auto SW2 (lub Auto SW dla automatyki generatorowej):
Po przełączeniu, powrót na linię podstawową następuje po pojawieniu się na tej linii
właściwego napięcia. Linię podstawą można określić na podstawie stanu
dedykowanego wejścia cyfrowego.

Sekwencje przełączania:
Automatyka sieciowa: w przypadku zaniku napięcia w linii pracującej, automatyka
wysyła rozkaz na otwarcie linii podstawowej ze zwłoką czasową T1 a następnie
zamyka linię rezerwową.
Uwaga:w trybie „Auto”, sekwencja powrotu do normalnego kanału zależy od
konfiguracji dla opcji „praca równoległa po powrocie” (patrz niżej).
Automatyka generatorowa: w przypadku zaniku napięcia sieci w linii zasilającej
następuje automatyczne wyłączenie tej linii, przełączenie na linię generatora oraz jego
rozruch ze zwłoką czasową T1.
Pozostała część sekwencji przełączania zależy od sposobu zarządzania linią
generatora (opcja konfigurowalna):
•• Przypadek włączenia linii generatora po podaniu polecenia na jego uruchomienie:
Po poleceniu uruchomienia generatora, następuje polecenie na włączenie linii
generatora, nie czekając na rozruch generatora.
•• Przypadek włączenia generatora po osiągnięciu jego pełnej mocy:
Polecenie włączenia linii generatora wysyłane jest tylko wtedy, gdy zostanie wykryte
napięcie od strony generatora.

schneider-electric.com
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Parametry konfigurowalne:
bb Automatyka przełączania włączona/wyłączona
bb Tryb pracy: Pól-Auto, Auto SW1, Auto SW2,
SW1 –> SW2, SW2 –> SW1
bb T1: 0 ms do 2 min. w odstępach co 100 ms
bb T2: 0 s do 30 minut. w odstępach co 5 sekund
bb Włączanie / wyłączanie automatyki po wykryciu usterki
bb Wybór urządzenia do wykrywania obecności napięcia:
wyjście DI4 lub przekaźnik VD23
bb Kanał podłączony do generatora: SW1 lub SW2
bb Typ automatyki przełączania: automatyka sieciowa lub
generatorowa
bb Sterowanie ręczne włączone / wyłączone, jeśli pracuje
automatyka
bb Równoległa praca włączone / wyłączone w trybie auto i / lub
tryb ręczny
bb Wybór rodzaju przejścia na zasilanie z generatora:
natychmiastowe lub po wykryciu, że generator pracuje.


DI 1



DI 2

Kanał priorytetu

DI 3

Obecność napięcia agregatu DI 4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Wejście równoległe

DI 5

Wymuszenie agregatu

DI 6

Wejścia cyfrowe mogą być
przypisane do automatyki
SZR (opcje konfigurowalne)

Złącze wejść cyfrowych
(Blok zacisków „J2” lub „J10” )

DE56806

C

D

C

D

A

B

A

B

Stop
Stop

DE59173

Podłączenie generatorowego zespołu rezerwowego

G

Rozkaz start/stop

1
2
3
4
+5
–6

Blokowanie przełączeń (Blok zacisków„J1” 4 kierunki
lub „J9” - 2 kierunki)

schneider-electric.com

Praca równoległa wyłączona: Automatyczny powrót do linii zasilania
podstawowego wymaga wcześniejszego wyłączenia linii zasilania rezerwowego.
Praca równoległa włączona: Automatyczny powrót do linii zasilania podstawowego
wymaga najpierw włączenia tej linii, a następnie wyłączenia linii zasilania
rezerwowego.

Warunki przełączania
Przełączanie odbywa się wtedy, gdy spełnione są następujące warunki:
•• Automatyka jest załączona
•• SW1 otwarty i SW2 zamknięty lub SW1 zamknięty i SW2 otwarty
•• Nie ma prądu zakłóceniowego w dwóch liniach (tylko jeśli jest aktywna opcja
blokowania od zakłóceń)
•• Nie ma blokady przełączania
•• Otwarte są uziemniki w obu liniach
•• Jest napięcie na aktywnej linii.
•• Jest napięcie na drugiej linii.
Powrót na linię podstawową w systemie „Auto” następuje wtedy, gdy:
•• Linia podstawowa jest wyłączona
•• Napięcie w linii podstawowej jest obecne w czasie zwłoki T2

Wykonywanie połączeń

Detekcja obecności napięcia

Przy rutynowym teście lub przy obniżonych wymaganiach cenowych, możliwe jest
ręczne, zdalne (ze strony nadzoru) lub lokalne (poprzez aktywację dedykowanego
wejścia cyfrowego) wymuszenie nastaw testowych dla automatyki generatorowej.
Kiedy ustawianie testowe jest zakończone, automatyka przestawia się z powrotem
na tryb pierwotnie ustawiony, czyli ten, który był aktywny przed ustawianiem
testowym (włączony lub wyłączony). Podczas nastaw testowych, automatyka jest
ustawiona na „włączona” dla kanałów 1 i 2.

Blokowanie przełączania źródła
Dedykowane wejście cyfrowe pozwala na zablokowanie automatyki przełączania,
jeśli wystąpi usterka w jednym z urządzeń związanych z automatyką. Wejście to
połączone jest z reguły z „dolnym” wyłącznikiem. Lokalne i zdalne sterowanie nie
jest już możliwe w tym przypadku.

Rozkaz
start

DO 1

Konfigurowalna programowo opcja umożliwia automatyce wyłączyć lub włączyć
równoległą pracę linii po automatycznym powrocie do linii zasilania podstawnego
(w trybie „Auto”).
Umożliwienie pracy równoległej powinno być potwierdzone przez aktywację
dedykowanego wejścia cyfrowego.

Wymuszenie nastaw testowych dla automatyki generatora

Start
Start-up

Blokowanie przeniesienia
źródła

Praca równoległa po automatycznym powrocie

Obecność napięcia w linii generatora może być wykrywana dwoma metodami: przez
specjalne „napięciowe” wejście cyfrowe (DI4) lub przez przekaźnik napięcia VD23.

Generatorwy zespół
rezerwowy

Styk startu Rozkaz
stop

Elementy automatyki

Przekaźniki są zainstalowane fabrycznie w obudowie T200 aby zapewnić
komunikację z generatorem prądotwórczym (tylko dla wersji generatorowej
automatyki). Połączenia powinny być wykonywane w następujący sposób (patrz
obok schemat):
•• Napięcie: styk zwarty gdy generator rozpoczął pracę, powinien być podłączony do
dwóch dostępnych zacisków (nie podłączać jeśli wykrywanie napięcia następuje
przez przekaźnik VD23)
•• Rozruch: polecenie rozruchu, styk powinien być podłączony do zacisków C i B
•• Stop: polecenie zatrzymania, styk powinien być podłączony do zacisków D i B.
Blok zacisków T200

Napięcie
Voltage

Sterowanie

Szczególne przypadki w sterowaniu generatorem
•• Po przełączeniu na linię generatora, jeżeli nie chce się on uruchomić, automatyka
czeka zwykle 60 s a następnie:
-- w trybie SW –> SWG: jest blokowana i należy ją zresetować (na panelu
sterowania), aby ponownie uruchomić generator.
-- w trybie SW <–> SWG lub w trybie AUTO: automatyka pozostaje gotowa do
działania.
Jeśli napięcie w sieci powraca, automatyka przełącza na linię zasilania sieciowego.
•• Dla automatyki z autopowrotem zatrzymanie generatora jest wymagane po 6 s
od zakończeniu sekwencji przełączania.
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Sterowanie
Elementy automatyki

Realizacja automatyki BTA przez T200 I
SW1

SW3

SW2

BTA (Bus Tie Automatism) jest to automatyka przełączania źródeł zasilania między
dwoma liniami dopływowymi (SW1 i SW2) i sprzęgłem szyn (SW3).
T200 I realizujący tą automatykę współpracuje z detektorami obecności napięcia
typu VD23 i układami detekcji prądów zakłóceniowych na szynach linii
dopływowych.

Tryb pracy
Pozycja „Normalna”

SW1

SW3

SW2

Dwa tryby pracy mogą być konfigurowane:
•• Tryb standardowy:
Jeżeli nastąpił zanik napięcia na szynach zbiorczych, automatyka otwiera linię
dopływu (SW1 lub SW2) i zamyka sprzęgło SW3. Zamknięcie sprzęgła jest
uwarunkowane brakiem prądu zakłóceniowego w dopływie.
•• Tryb blokady automatyki przy zaniku napięcia po przełączeniu:
Po wykonaniu operacji w trybie standardowym, obecność napięcia jest sprawdzana
w wybranym okresie. Jeżeli w tym czasie napięcie zaniknie, łącznik sprzęgłowy SW3
zostaje otwarty a automatyka zablokowana.

Sekwencje sprzęgania

DE59322EN

Sprzęgło aktywne

SW1
V2

napięcie
SW2
SW2
voltage
SW3

V1

napięcie
SW1
SW1
voltage

SW2

O
C
O

T1

C
O

SW1
T3
SW3

T2

Konfigurowalne parametry:

•• Tryb pracy:
Standardowy / blokowanie przy zaniku napięcia
•• Automatyczny powrót: SW1/SW2
•• Automatyka: włączona / wyłączona
•• Zwłoka przed przełączeniem
T1: 100 ms do 60 s, nastawa co 100 ms
•• Opóźnienie przed powrotem
T2: 5 s do 300 s, nastawa co 1 s
•• Blokowanie opóźnienia przy zaniku napięcia
T3: 100 ms do 3 s, nastawa co 100 ms
•• Typ napędu: czas komendy
•• Sterowanie ręczne: włączone / wyłączone w trybach
lokalnym i zdalnym jeśli automatyka jest aktywowana
•• Praca równoległa: włączona / wyłączona w trybie
auto i (lub) trybie ręcznym
•• Blokowanie przełączania po wykryciu usterki.

••
-------••
--••
---••
------

Sprzęgnięcie następuje wtedy, gdy spełnione są następujące warunki:
automatyki jest aktywna
łączniki w liniach dopływowych SW1 i SW2 są zamknięte
uziemniki SW1, SW2 i SW3 są otwarte
nie ma napięcia na linii dopływowej SW1 lub SW2
nie wykryto prądu zakłóceniowego w dopływach SW1 i SW2
blokada przełączania jest odstawiona
jest napięcie na drugiej linii dopływowej.
Sekwencje sprzęgania w trybie standardowym:
otwarcie łącznika linii dopływowej w stanie beznapięciowym po zwłoce T1
zamknięcia łącznika sprzęgłowego SW3.
Sekwencje sprzęgania w trybie “blokada przy zaniku napięcia po sprzęgnięciu”:
kontrola stabilności napięcia podczas zwłoki T3
otwarcie łącznika sprzęgłowego SW3, jeśli ten warunek nie jest spełniony
zablokowanie automatyki BTA.
Automatyka powraca do standardowego trybu po wykonaniu sprzęgnięcia, jeżeli:
aktywna jest opcja “powrót do SW1 lub SW2”
normalne napięcie w linii zostało przywrócone podczas zwłoki T2
automatyka jest aktywna
automatyka nie jest zablokowana
sprzęgło nie jest zablokowane.

Blokada sprzęgła
Dedykowane wejście cyfrowe uniemożliwia przełączanie w przypadku wystąpienia
problemu na jednym z urządzeń objętych automatyką. Wejście to połączone jest
z wyłącznikiem od strony odbioru. W tym przypadku nie jest możliwe sterowanie
lokalne i zdalne.
Blokowanie automatyki
Automatyka BTA jest blokowana, jeśli wystąpił jeden z następujących warunków
podczas procesu sprzęgania:
•• Zakłócenie w procesie otwarcia lub zamknięcia łącznika
•• Sygnał, że uziemnik pozostaje zamknięty
•• Pojawienie się prądu zwarciowego
•• Awaria zasilania łącznika
•• Sprzęgło zablokowane
•• Uruchomienie ręcznego lub zdalnego polecenia załącz / wyłącz.

Praca równoległa po automatycznym powrocie
Konfigurowalna programowo opcja umożliwia automatyce wyłączyć lub włączyć
równoległą pracę linii po automatycznym powrocie do linii zasilania podstawowego
(w trybie „Auto”). Umożliwienie pracy równoległej powinno być potwierdzone przez
aktywację dedykowanego wejścia cyfrowego.
Praca równoległa wyłączona: Automatyczny powrót do linii zasilania
podstawowego wymaga wcześniejszego otwarcia sprzęgła (SW3) i załączenia
zasilania w linii podstawowej gdy sprzegło jest już otwarte.
Praca równoległa włączona: Automatyczny powrót do linii zasilania podstawowego
wymaga najpierw włączenia tej linii, a następnie otwarcia sprzęgła (SW3).
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Urządzenia do rezerwowania
zasilania dla obwodów pomocniczych
w rozdzielnicach SN są niezbędne
w przypadku występowania przerw
w zasilaniu i awarii źródeł zasilania.
• Łatwa obsługa przy użyciu tylko
jednego akumulatora
• Zdalne monitorowanie baterii
• Wysoki poziom izolacji
w celu zapewnienia ochrony
elektronicznym urządzeniom
pracującym w środowisku średnich
napięć
• Alarm o rozładowaniu baterii możliwy
poprzez komunikację Modbus
• Zgodny z normami IEC 60 255-5
(poziom izolacji 10 kV).

Sterowanie
PS100: zasilacz o wysokich
możliwościach
PS100 - rezerwowanie zasilania
pomocniczego dla stacji SN
Aplikacje
Zasilacz zapewnia zasilanie awaryjne dla:
•• Silników elektrycznych i cewek wyzwalaczy łączników w polach rozdzielnicy SN
•• Urządzeń przekaźnikowych transmisji danych (np. radia)
•• Jednostek sterujących, takich jak RTU lub automatyka przełączania zasilania
•• Przekaźników zabezpieczeniowych, wskaźników prądów zakłóceniowych i innych
urządzeń elektronicznych.

Zasilacz o wysokich możliwościach
Bateria zapewnia nieprzerwane działanie całej stacji w przypadku utraty głównego
zasilania. Zasilacz PS100:
•• Zawiera regulowaną i kompensowaną temperaturowo ładowarkę
•• Chroni baterię przed głębokim rozładowaniem
•• Dokonuje sprawdzenia naładowania baterii co 12 godzin
•• Mierzy stopień zużycia baterii
•• Przekazuje informacje poprzez port komunikacyjny Modbus i przekaźniki
wyjściowe.

Atuty PS100

Tylko jedna bateria

Tradycyjne zasilacze awaryjne wymagają zestawu 2 lub 4 akumulatorów w celu
wytworzenia napięcia 24 V lub 48 V oraz skomplikowanej wymiany i dostosowania
akumulatora.
PM100592

PS100 potrzebuje tylko jednej baterii upraszczając jej wymianę. Bateria jest
zwykłym ołowiowo-kwasowym akumulatorem 12 V o 10-letnim czasie eksploatacji.
Można ją nabyć z łatwością w dowolnym miejscu na świecie.

Poprawia niezawodność pracy stacji SN/nn

PS100 jest zaprojektowany do rezerwowania zasilania do 48 godzin. Długość czasu
podtrzymania napięcia zależy od dobranej baterii.
PS100 zabezpiecza i optymalizuje czas pracy baterii dzięki zaawansowanemu
monitoringowi. Poprzez port komunikacyjny Modbus przekazuje dane pozwalające
zoptymalizować czynności obsługowe. Doskonale współpracuje z urządzeniami
Easergy w zakresie sterowania i kontroli sieci dystrybucyjnej.

Rezerwowanie energii
PS100

PS100 gwarantuje „dodatkowy magazyn energii” aby umożliwić ponowne
uruchomienie instalacji po dłuższym wyłączeniu zasilania.
W celu zapewnienia restartu przekaźników zabezpieczeniowych i uruchomienia
rozdzielnicy SN, „Dodatkowy magazyn energii” może być włączony z lokalnego
przycisku.

Dostosowany do trudnego środowiska stacji

PS100 ma izolację 10kV, posiada elektroniczne zabezpieczenie przed przepięciem
i przeciążeniami oraz automatyczny restart po wystąpieniu usterki.

Ogólna charakterystyka

•• Łatwy montaż na szynie DIN w każdej szafce nn lub w stacji SN / nn
•• 2 wyjścia zasilające:
-- 12 Vdc - 18 W mocy ciągłej - 100 W 20 s (modem, radio, RTU, itp.)
-- 48 V DC lub 24 V DC - 300 W / 1 minutę (dla silników mechanizmu napędowego
rozdzielni) i 90 W / ciągły dla przekaźników zabezpieczających, urządzeń
elektronicznych itp.
•• RJ45 port komunikacyjny Modbus
•• 2 wyjścia przekaźnikowe (zasilanie AC włączone, akumulator włączony)
•• Diody LED
•• 1 ołowiowo-kwasowy akumulator 12 V z 10-letnim okresem eksploatacji (od 7 Ah
do 40 Ah)
•• Możliwe zasilanie w układzie pracy równoległej dwóch urządzeń PS100
•• Temperatura pracy: - 40 ° C do +70 ° C.

Zakresy zasilania
••
••
••
••

schneider-electric.com

PS100-48V
PS100-24V
Bat24AH
Bat38AH

Zasilanie 48 V DC z ładowarką
Zasilanie 24 V DC z ładowarką
Akumulator o długiej żywotności 24 Ah
Akumulator o długiej żywotności 38 Ah.
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Przyłącza kabli suchych

SM6
Przyłącza

Tabele doboru przyłączy

PE57840

Odporność na starzenie się aparatury w stacji SN/nn zależy od
trzech podstawowych czynników:
p prawidłowego zarobienia i montażu kabli
Nowe technologie zarabiania na zimno zapewniają uproszczenie montażu,
przyczyniając się do zachowania wspomnianej odporności w dłuższym czasie.
Technologia ta umożliwia eksploatację kabli w zapylonym środowisku o surowej
atmosferze.
p wilgotności (współczynnik wilgotności względnej)
Zainstalowanie grzejnika jest niezbędne w przypadku klimatu o wysokim
współczynniku wilgotności względnej i przy wysokich zmianach temperatury.
p dobrej wentylacji
Wymiary otworów wentylacyjnych należy dostosować do mocy traconej wewnątrz
obiektu. Strumień chłodzący powinien omywać wyłącznie otoczenie transformatora.

PE50775

Kable sieciowe są przyłączane:
•• do zacisków rozłącznika,
•• do dolnego zacisku podstawy bezpiecznikowej
•• do zacisków przyłączowych wyłącznika.
Rodzaje stosowanych bimetalowych końcowek kablowych:
•• płytka oczkowa i okrągła tulejka – dla kabli ≤ 240 mm2
•• płytka kwadratowa, tulejka okrągła - tylko dla kabli > 240 mm2.
Zarabianie końcówek kablowych polega na ich zaprasowaniu wraz z kablem.
Elastyczne, zimnokurczliwe głowice kablowe
Na podstawie doświadczeń Schneider Electric, wszędzie gdzie jest to możliwe,
preferujemy tę technologię, która zapewnia najmniejszą degradację w dłuższym
okresie eksploatacji.
Maksymalne, dopuszczalne przekroje kabli dla standardowego montażu:
•• 630 mm2 dla pól dopływowych lub odpływowych 1250 A
•• 240 mm2 dla pól dopływowych lub odpływowych 400 – 630 A
•• 120 mm2 dla pól stycznikowych
•• 95 mm2 dla pól transformatorowych z bezpiecznikami.
Dostęp do przedziału przyłączowego jest uzależniony od zamknięcia uziemnika.
Mała głębokość pola ułatwia podłączenie wszystkich faz. Śruba M12 mm znajdująca
się wewnątrz osłony wyrównującej pole umożliwia usytuowanie i zamocowanie
końcówki kablowej jedną ręka. Do dokręcenie końcówki używa się klucza
dynamometrycznego, wyregulowanego na 50 mN.

PE50776

Płytka oczkowa

Płytka kwadratowa

Kable suche jednożyłowe

Elastyczna głowice kablowe zimnokurczliwe
Charakterystyka Typ końcówki kablowej

Przekrój w mm2

Producent

Liczba kabli

Uwagi

3 do 24 kV
400 A - 630 A

Zaokraglona płytka
oczkowa

50 do 240 mm2

Wszyscy producenci głowic
elastycznych: Silec, 3M, Pirelli,
Raychem, itp.

1 lub 2 na fazę

Większy przekrój, większą ilość
kabli, inne głowice kablowe
należy skonsultować

3 do 24 kV
1250 A

Zaokraglona płytka
oczkowa

50 do 630 mm2

1 lub 2 na fazę
≤ 400 mm2

Płytka kwadratowa

> 300 mm2
dopuszczalne
przekroje

Wszyscy producenci głowic
elastycznych: Silec, 3M, Pirelli,
Raychem, itp.

Większy przekrój, większą ilość
kabli, inne głowice kablowe
należy skonsultować

400 < 1 y 630 mm2
na fazę

Kable suche trojżyłowe
Elastyczna głowice kablowe zimnokurczliwe
Przekrój w mm2

Producent

Liczba kabli

Uwagi

3 do 24 kV
400 A - 630 A

Charakterystyka Typ końcówki kablowej
Zaokraglona płytka
oczkowa

50 do 240 mm2

Wszyscy producenci głowic
elastycznych: Silec, 3M, Pirelli,
Raychem, itp.

1 na fazę

Większy przekrój, większą ilość
kabli, inne głowice kablowe
należy skonsultować

3 do 24 kV
1250 A

Zaokraglona płytka
oczkowa

50 do 630 mm2

Wszyscy producenci głowic
elastycznych: Silec, 3M, Pirelli,
Raychem, itp.

1 na fazę

Większy przekrój, większą ilość
kabli, inne głowice kablowe
należy skonsultować

Uwaga:
b Końcówki zaciskowe mieszczące się wewnątrz osłony wyrównującej pole mogą być
kwadratowe
b W polach QM wymiar zaokrąglonej płytki zaciskowej max. Ø 30 mm.
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Usytuowanie kabli

SM

945

IMC

400

PM, QM

400

QMC

400

CVM

430

DM1-A

430

DMVL-A

430

DM1-W

370

GAM2

760

GAM

470

620

DMV-A

320

313

DM1-S

543

CVM
DE58678_LG

1250 A

945

IMC, PM, QM, QMC
DE58677_LG

630 A
IM, NSM-kablowe, NSM-szynowe

IM, NSM-kablowe,
NSM-szynowe, SM
DE58676_LG

Wysokość H od podłogi do przyłączy
kablowych (mm)
945

320
320

DMV-A (630 A)
DM105449

DE58679_LG

GAM, GAM2

H

275

165 165
313
625

DMV-A (1250 A)
DM105450

DM1-A, DM1-W (1250 A)
DE58656b_LG

DE58655_LG

DM1-A, DM1-S, DMVL-A
DM1-W (630 A)

H

145 145

445

371,5

X
313
625

X = 330
X = 268
X = 299

schneider-electric.com

: 1 kabel jednożyłowy
: 2 kable jednożyłowe
: Kabel trójżyłowy
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DE53585_LG

Przyłącza

Głębokość kanałów kablowych

Przy łukoochronności 12.5 kA 1s, IAC: A-FL

750
625
500

Podłączenie od dołu

375

p Kanały kablowe: głębokość P jest wskazana w tabeli poniżej i odnosi się do kabli
suchych, jedno-żyłowych obecnie stosowanych (dla kabli trójżyłowych prosimy
o konsultację).
p Podmurówka: możliwe jest uniknięcie wykonywania kanałów kablowych lub
redukcja ich wymiarów w przypadku ustawienia pól na podmurówce wysokości
400 mm.
p Wnęka technologiczna: głębokość P jest wskazana w tabeli poniżej i odnosi się
do kabli obecnie stosowanych.
Kable jedno-żyłowe
Przekrój
kabla
(mm2)

Promień
gięcia
(mm)

(1)

187.5

50
70
95
120
150
185
240
400
630

370
400
440
470
500
540
590
800
940

Pola do 630 A
IM,
SM,
NSM-kablowe,
NSM-szynowe

Pola 1250 A
IMC, DM1-A,
DM1-W,
DM1-S,
DMVL-A,
GAM

Głębokość P (mm)
P1
P2
140
400
150
430
160
470
200
500
220
550
270
670
330
730

CRM
CVM

DMV-A,

PM,
QM,
QMC (1)

SM,
GAM

DM1-A (2)
DM1-W (2)

DMV-A (3)

P2
400
430
470
500

P2
500
530
570
600
650
770
830

P3
350
350
350

P4

P5

P6

1000
1000

1350
1350

1450
1450

(1) Należy zainstalować metalową misę o głębokości 100 mm.
(2) We wnęce technologicznej należy zainstalować metalową misę o głębokości 350 mm.
(3) We wnęce technologicznej należy zainstalować metalową misę o głębokości 445 mm.
Uwaga: Przy określaniu głębokości P pojedynczego kanału kablowego pod rozdzielnicą należy
wziąć pod uwagę pole i kable wymagające największej głębokości.
W przypadku podwójnego kanału kablowego, należy wziąć pod uwagę głębokość P dla każdego
rodzaju pola oraz skierowania kabli.

Przykładowe wymiary kanałów kablowych
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Celki 630 A

DMV-A
Dla kabli 1- żyłowych
DE53589_LG

DM1-A, DM1-W
Dla kabli 1- żyłowych
DE58350_LG

DE53587_LG

DE53586_LG

Celki 1250 A (pola pokazane bez osłon bocznych)
SM, GAM
DMV-A
Dla kabli 1- i 3-żyłowych
Dla kabli 1- i 3-żyłowych

schneider-electric.com

Doprowadzenie kabli od dołu

SM6

DE53585_LG

Przyłącza

Głębokość kanałów kablowych

Przy łukoochronności 12.5 kA 1s,
IAC: A-FLR, 16 i 20 kA 1s, IAC: A-FL/A-FLR

750
625
500
375

Podłączenie od dołu

p Kanały kablowe: głębokość P jest wskazana w tabeli poniżej i odnosi się do kabli
suchych, jedno-żyłowych obecnie stosowanych (dla kabli trójżyłowych prosimy
o konsultację).
p Podmurówka: możliwe jest uniknięcie wykonywania kanałów kablowych lub
redukcja ich wymiarów w przypadku ustawienia pól na podmurówce wysokości
400 mm.
p Wnęka technologiczna: głębokość P jest wskazana w tabeli poniżej i odnosi się
do kabli obecnie stosowanych.
630 A

1250 A

Wszystkie celki Inne celki
z wyjątkiem:
DMVA CVM
(1)

IAC

187.5

(1) Z wyjątkiem DMV-A

12.5
kA/1s

16
kA/1s

12-16
kA/1s

Przekrój
kabla(mm2)

Głębokość P (mm)

S < 120

DM1A, DM1S, DM1W, DMVLA

12.5
kA/1s

16
kA/1s

12.5 kA/1s

16
kA/1s

SM,
GAM

DM1A, DMV-A,
DM1-W

12-16
kA/1s

12-16 kA/1s

330

550

550

330

550

330

550

–

–

120 < S < 240 330

550

800

–

–

330; Naprzeciw 450; Pod
wyłącznika
wyłącznikiem

550

–

–

S > 400

–

–

–

–

–

–

1000

1400

–

–

Przykładowe wymiary kanałów kablowych

100

DMV-A
Dla kabli 1-żyłowych
DE57179_LG

100

Celki 630 A

DM1-A, DM1-W
Dla kabli 1-żyłowych
DE57178_LG

DE57177_LG

DE57176_LG

Celki 1250 A (pola pokazane bez osłon bocznych)
SM, GAM
DMV-A
Dla kabli 1- i 3-żyłowych
Dla kabli 1- i 3-żyłowych

100

100

100

445

P

P

P

P
480

600
740

schneider-electric.com

600
50

740

600

840
50

740

50

740

50
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Przyłącza

Przykładowe wymiary kanałów kablowych

Przy łukoochronności 12.5 kA 1s,
IAC: A-FL
Pola pokazane bez osłon bocznych

Wymagane wymiary (mm)
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Celka 630 A
Wejście / wyjście kabla z przodu
DE58411_LG

Celka 630 A
Wejście / wyjście kabla z tyłu
DE58410_LG

DE58409_LG

Celka 630 A
Wejście / wyjście kabla z boku
z prawej lub lewej strony

Uwaga 1: w przypadku wprowadzenia kabli poprzez otwory przepustowe (C), ich skośne
przejście do kanału kablowego powinno odpowiadać następującym wymiarom: P1 = 75 mm lub
P2/P3 = 150 mm.
Uwaga 2: w celu prawidłowego ustawienia rozdzielnicy w stacji, proszę zapoznać się
z rozdziałem "Przykłady zabudowy".

schneider-electric.com

Doprowadzenie kabli od dołu

SM6
Przyłącza

Przykładowe wymiary kanałów kablowych

Przy łukoochronności 12.5 kA 1s,
IAC: A-FLR, 16 i 20 kA 1s, IAC: A-FL/A-FLR
Pola pokazane bez osłon bocznych
Celka 630 A
Wejście / wyjście kabla z boku
z prawej lub lewej strony

Celka 630 A
Wejście / wyjście kabla z tyłu
DE57181_LG

100

Celka 630 A
Wejście / wyjście kabla z przodu
100

100

P

P2

P3

P1

600

IM

IM

25

IM

25
DE57182_LG

DE57180_LG

25

QMC

IM
IM

DM1

DM1

IM

Wymagane wymiary (mm)

schneider-electric.com
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SM6

Instalowanie z wnęką technologiczną
dla wersji 16 kA 1 s z wydmuchem w dół

DE60798_LG

Przykładowe wymiary kanałów kablowych
i wnęk technologicznych

Przyłącza

•• Pozycja otworów mocujących zależy od szerokości
pola:
Szerokość Pole

XD (mm)

Wszystkie 57.5

XG (mm)

260

57.5

500

GAM
Inne

57.5
182.5

260
260

182.5
57.5

625

QMC
Inne

307.5
57.5

260
510

57.5
57.5

750

Wszystkie 432.5

260

57.5

DE57196_LG

X (mm)

375

Instalowanie z kanałem kablowym
dla wersji podstawowej 12,5kA 1s
z wydmuchem w dół oraz dla wersji
wzmocnionej 16 kA 1 s i 20 kA 1 s
z wydmuchem w górę
•• Pozycja otworów mocujących b zależy od
szerokości pola:

21
minimu50
m

Szerokość pola (mm) b (mm)
125

95

375

345

500

470

625

595

750

720

4 x M8

3
minimu30
m

100
50

b

740
600
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PE50797_G

Podłączanie kabli od góry
Wysokość:
450 mm

Możliwe jest dla wszystkich pól SM6 do 630A z wyjątkiem wyposażonych
w oddzielną szafkę nn mieszczącą elementy kontroli / sterowania oraz przedział
EMB. Podłączenie realizuje się przy pomocy kabli jednożyłowych, suchych.
Uwagi:
bb Nie możliwe, jeżeli mają być spełnione wymagania łukoochronności wg IEC 62271-200.
bb Nie możliwe dla pól 1250 A.

schneider-electric.com
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119
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120
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Wymiary i masy pól

SM6

DE60797_LG

Instalowanie

Wersja podstawowa, łukoochronność
12.5 kA 1s, IAC: A-FL

D

Wymiary i masy
Typ celki
H

840
Głębokość
podstawy

(1) Wysokość zostaje zwiększona o 450 mm w przypadku
wyposażenia celki w oddzielna szafkę niskiego napięcia.
Jednolitą wysokość całej rozdzielnicy można uzyskać
wyposażając wszystkie celki (z wyjątkiem GIM i GEM) w takie
szafki.
(2) W zależności od konfiguracji szyn zbiorczych w celce VM6,
do dyspozycji są dwa rodzaje łączników pośredniczących:
b jeśli rozbudowujemy celkę DM12 lub DM23 (VM6), należy
zastosować łącznik o głębokości 1060 mm
b dla wszystkich pozostałych celek VM6, należy stosować łącznik
głębokości 930 mm.
(3) Dla pola 1250 A.

H

90

840
Głębokość
podstawy

(1) Wysokość zostaje zwiększona o 450 mm w przypadku
wyposażenia celki w oddzielna szafkę niskiego napięcia.
Jednolitą wysokość całej rozdzielnicy można uzyskać
wyposażając wszystkie celki (z wyjątkiem GIM i GEM) w takie
szafki.
(2) W zależności od konfiguracji szyn zbiorczych w celce VM6,
do dyspozycji są dwa rodzaje łączników pośredniczących:
b jeśli rozbudowujemy celkę DM12 lub DM23 (VM6), należy
zastosować łącznik o głębokości 1060 mm
b dla wszystkich pozostałych celek VM6, należy stosować łącznik
głębokości 930 mm.
(3) Dla pola 1250 A.
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Głębokość
D (mm)
940
940
940
940
940
940
1220

Waga
(kg)
120/130
340
200
130/150
180
390
400

1600 (1)
1695 (1)
1600 (1)
1600 (1)
1600
2050
1600
1600
1600
1600
1600
1600 (1)
1600
1600

750
625
375
500
750
750
125
125
375
375
500
375/500 (3)
375
750

1220
940
940
940
1020
940
840
920/1060 (2)
940
940
1020
940
940
1220

340
340
190
210
290
260
30
30/35 (2)
120
120
160
120/150 (3)
200
420

Wymiary i masy
Typ celki

Kanał
wydmuchowy

Szerokość
(mm)
375/500
750
500
375/500
625
750
750

Wersja wzmocniona, łukoochronność
12.5 kA 1s, IAC: A-FLR 16
oraz 20 kA 1s, IAC: A-FL/A-FLR

D

DE57186_LG

IM,IMB
IMM
IMC
PM, QM, QMB
QMC
CRM, CVM
DM1-A, DM1-D, DM1-W, DM2, DMVL-A,
DMVL-D, DM1-M
DM1-S
DMV-A, DMV-D
CM
CM2
GBC-A, GBC-B
NSM-kablowe, NSM-szynowe
GIM
GEM (2)
GBM
GAM2
GAM
SM
TM
DM1-A, DM1-D, DM1-W, DM1-Z (1250 A)

Wysokość
H (mm)
1600 (1)
1600
1600 (1)
1600 (1)
1600 (1)
2050
1600 (1)

IM,IMB
IMM
IMC
PM, QM, QMB
QMC
CVM
DM1-A, DM1-D, DM1-W, DM2, DMVL-A,
DMVL-D, DM1-M
DM1-S
DMV-A, DMV-D
CM
CM2
GBC-A, GBC-B
NSM-kablowe, NSM-szynowe
GIM
GEM (2)
GBM
GAM2
GAM
SM
TM
DM1-A, DM1-D, DM1-W, DM1-Z (1250 A)

Wysokość
H (mm)
1600 (1)
1600
1600 (1)
1600 (1)
1600 (1)
2050
1600 (1)

Szerokość
(mm)
375/500
750
500
375/500
625
750
750

Głębokość
D (mm)
1030
1030
1030
1030
1030
1030
1230

Waga
(kg)
130/140
340
210
140/160
190
400
410

1600 (1)
1695 (1)
1600 (1)
1600 (1)
1600 (1)
2050
1600
1600
1600
1600
1600
1600 (1)
1600
1600 (1)

750
625
375
500
750
750
125
125
375
375
500
375/500 (3)
375
750

1230
1115
1030
1030
1030
1030
930
930/1060 (2)
1030
1030
1030
1030
1030
1230

350
350
200
220
300
270
40
40/45
130
130
170
130/160
210
430

schneider-electric.com

Wymiary pól

SM6
Instalowanie

Wersja podstawowa, łukoochronność
12.5 kA 1s, IAC: A-FL

EMB
DE58414_LG

DE59229_LG

GBC-A, GBC-B, IMM

GEM
DE53601_LG

GIM
DE53600_LG

DE53599_LG

GAM

GBM, GAM2
DE53598_LG

NSM-kablowe, NSM-szynowe, CRM, CVM
DE53597_LG

DE53596_LG

IM, IMB, PM, QM, QMB, SM, IMC, QMC, CM, CM2

schneider-electric.com
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Wymiary pól

SM6
Instalowanie

Wersja podstawowa, łukoochronność
12.5 kA 1s, IAC: A-FL
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DMV-D
DE53606

DE53605

DMV-A 630 A

DMV-A 1250 A
DE58415

DM1-A, DM1-W 1250 A
DE53604

DE53603

DMVL-A, DMVL-D, DM1-A, DM1-D, DM1-W, DM1-Z,
DM1-S, DM2 630 A, DM1-M

schneider-electric.com

Wymiary pól

SM6
Instalowanie

Wersja wzmocniona, łukoochronność
12.5 kA 1s, IAC: A-FLR, 16 oraz 20 kA 1s,
IAC: A-FL/A-FLR

IM z nadstawką EMB
DE58668

DE58667

GBC-A, GBC-B, IMM

GEM
DE58666

GIM
DE58665

DE58664

GAM

GBM, GAM2
DE58663

NSM-kable, NSM-szynowe, CVM
DE58662

DE58661

IM, IMB, PM, QM, QMB, SM, IMC, QMC, CM, CM2

schneider-electric.com
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Wymiary pól

SM6
Instalowanie

Wersja wzmocniona, łukoochronność
12.5 kA 1s, IAC: A-FLR,
16 oraz 20 kA 1s, IAC: A-FL/A-FLR
DM1-A, DM1-W 1250 A
DE58671_LG

DM1-A 630 A z nadstawką EMB
DE58670_LG

DE58669_LG

DMVL-A, DMVL-D, DM1-A, DM1-D, DM1-W, DM1-Z,
DM1-S, DM2 630 A, DM1-M

DMV-A 1250 A
DE58673_LG

DE58672_LG

DMV-A 630 A

DE58674_LG

DMV-D
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Inżynieria budowlana

SM6
Instalowanie

Przygotowanie podłoża

DE100520_LG

Wykonanie podłoża powinno być zgodne z następującymi wymaganiami aby uzyskać
żądaną łukoochronność rozdzielnicy:
•• Odchyłka od poziomu przy pomiarze 1: 2 mm / 3 m
•• Odchyłka od poziomu przy pomiarze 2 : maksymalnie 3 mm
Wszystkie elementy służące do odprowadzania gazów (kanał, obudowa, itd) powinny
wytrzymać nacisk 250 kg/m2.
1

Przód celki
2

Mocowanie pól
Między sobą
Pola tworzące rozdzielnicę są łączone między sobą przez proste skręcenie śrubami
przewidzianymi w dostawie jako akcesoria montażowe.
Do montażu szyn zbiorczych należy użyć klucza dynamometrycznego nastawionego
na 28 mN.
Do podłogi
•• Rozdzielnicę składającą się maksymalnie z 3 pól przytwierdza się w czterech
rogach śrubami M8 (nie objęte dostawą) wkręconymi w nagwintowane elementy
zabetonowane w podłodze lub kotwami fundamentowymi zamocowanymi
w podłożu.
•• Rozdzielnicę składającą się z większej ilości pól niż 3 przytwierdza się mocując
każde pole do podłoża, miejsca mocowania należy określić stosownie do
przewidywanych narażeń mechanicznych (odporność sejsmiczna itp.).
•• Pola wyłącznikowe i stycznikowe mocuje się od strony przeciwnej w stosunku
do aparatów.

schneider-electric.com
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Przykłady zabudowy

SM6
Instalowanie

Usytuowanie pól w stacji
DE58416EN_LG

Instalacja rozdzielnicy przy wymaganiu łukoochronności IAC
12.5 kA 1s: A-FL w konwencjonalnej stacji (betonowej)

Wymiar zalecany w celu zapewnienia dostępu

DE58657_LG

Instalacja rozdzielnicy przy wymaganiu łukoochronności
IAC 16/20 kA 1s: A-FL

DE58658EN_LG

Instalacja rozdzielnicy przy wymaganiu łukoochronności
IAC 16/20 kA 1s: A-FLR

lub 50 dla wydmuchu gazów do góry
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Przykłady zabudowy

SM6
Instalowanie

Kanał wydmuchowy

Instalacja rozdzielnicy przy wymaganiu łukoochronności IAC:
A-FL & A-FLR z wydmuchem gazów w górę, z kanałem po lewej
stronie (wysokość do sufitu u 2150 mm)
DM105453

Dla umożliwienia wydmuchu gazów w górę
użytkownicy powinni instalować kanał wydmuchowy
(nie jest objęty dostawą) po lewej lub prawej stronie
rozdzielnicy mocowany do specjalnego kołnierza
łączącego (jest objęty dostawą). W celu zapewnienia
stopnia ochrony IP3X, na kołnierzu sprzęgła
usytuowanym na jednym z boków kanału
wydmuchowego rozdzielnicy, należy zainstalować
klapę uchylną (jest w zestawie).
Zakończenie kanału (nie jest objęte dostawą) nie
powinno dopuszczać do wnikania z zewnątrz wody,
kurzu, wilgoci, zwierząt itp. ale jednocześnie powinno
zapewniać prawidłowe ujście gazom do pożądanego
obszaru wydmuchu.

PE57235_GL

Przykład kanału wydmuchowego
Kanał wydmuchowy powinien być wykonany z blachy
o grubości wystarczającej, aby wytrzymała wysokie
ciśnienie i wpływ gorących gazów.

Kanał
(brak w zestawie)

Kołnierz sprzęgła
(w zestawie)

schneider-electric.com
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Usługi Schneider
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ProDiag Breaker
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ProDiag Corona
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ProDiag Fuse
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SM6

ProDiag Breaker

Usługi Schneider Electric

Diagnostyka wyłączników SN i nn

PE60531

Czym jest ProDiag Breaker?
ProDiag Breaker jest narzędziem diagnostycznym firmy Schneider Electric.
ProDiag Breaker porównuje parametry mechaniczne i elektryczne zmierzone
w trakcie pracy wyłącznika pod pełnym obciążeniem z danymi zgromadzonymi
w naszych fabrykach. Pozwala to na wykrycie możliwych usterek mogących
wystąpić podczas dalszej eksploatacji. Oprogramowanie mierzy, zapisuje
i wyświetla na ekranie kluczowe parametry elektryczne w obwodzie SN i nn
wyłączników, dotyczące operacji otwierania, zamykania i zbrojenia.
Wszystkie te dane są automatycznie porównywane z parametrami odniesienia
wyłącznika wybranego w oprogramowaniu i na tej podstawie wskazują jakie
wartości są w normie a które są poza dopuszczalnymi zakresami.
Na każdym wyłączniku zawsze wykonywane są dwa badania, jedno przy
napięciu minimalnym a drugie przy napięciu znamionowym. Każdorazowo
firma Schneider Electric wystawia pisemne sprawozdanie, które może być
wykorzystane przez klienta do określenia niezbędnych działań obsługowych
(konserwacja, naprawa lub wymiana).

ProDiag Breaker jest częścią programu konserwacji
prewencyjnej ProDiag.

Ocena wyłączników przy użyciu ProDiag Breaker obejmuje:
•• Ocenę mechanizmu napędowego.
•• Pomiar i porównanie aktualnej rezystancji styków z wartością wzorcową określoną
przez producenta.
•• Pomiar i porównanie rezystancji izolacji.
•• Ocena ogólnego stanu wyłącznika w oparciu o zarejestrowane dane.
Ponadto, analiza krzywej czas/droga w zestawieniu z aktualną krzywą cewki
i styku fazowego w programie ProDiag Breaker wykrywa możliwe uszkodzenia,
takie jak:
•• Zużycie mechanizmów zapadkowych i napędowych.
•• Uszkodzone cewki.
•• Zużycie mechaniczne oraz wyschnięcie i kruszenie smarów.
•• Uszkodzenie amortyzatorów.
•• Niejednoczesna praca styków (otwieranie/zamykanie).
Niektóre programy diagnostyczne wymagają demontażu mechanizmu wyłącznika,
w celu sprawdzenia jego stanu. ProDiag Breaker wykorzystuje sygnały pobrane
w czasie pracy wyłącznika, co znacznie zmniejsza koszty konserwacji w porównaniu
z programami wymagającymi ręcznego sprawdzenia wyłącznika.

Cel stosowania ProDiag
Breaker
Twoim priorytetem jest zwiększenie
niezawodności instalacji:
•• w celu zapewnienia ciągłości pracy,
•• poprzez zminimalizowanie czasów
obsługi i napraw
•• aby wykonać prace konserwacyjne
Tylko na urządzeniach, które tego
wymagają oraz gdy to jest konieczne
(warunkowa konserwacja prewencyjna)

Gdzie ProDiag Breaker może obniżyć koszty?
•• ProDiag Breaker znacząco skraca czas wymagany do identyfikacji potencjalnych
uszkodzeń wyłącznika, ponieważ wykonuje analizy działania, zamiast przeglądów
i mechanicznych sprawdzeń.
•• Oprogramowanie analizuje pomierzone dane i identyfikuje konkretne problemy.
•• Standardowa żywotność aparatu jest wydłużana dzięki okresowej diagnostyce kiedy
i jakie naprawy są wymagane.
•• Narzędzie to obejmuje zarówno osprzęt jak i oprogramowanie, dzięki czemu posiadamy
bardzo wydajny program konserwacji prewencyjnej.

Rezultaty
ProDiag Breaker dostarcza raporty dotyczące całościowego obrazu stanu
wyłącznika, szczególnie: czasy zamykania / otwierania, jednoczesność styków,
rezystancja, siły mechaniczne zamykania i otwierania.
Raport pozwala na zaplanowanie wymaganych czynności konserwacyjnych
w celu optymalizacji planu przeglądów i konserwacji.

1

2

Instalacja
Sprawdzenie
programu
danych do
ProDiag
badania
Breaker na
kontrolnego
obiekcie
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3

Zbieranie
i pomiar
danych

4

5

Analiza
wyników

6

Diagnostyka
i generacja
zaleceń do
poprawy i
optymalizacji

7

Raport
z diagnostyki
ProDiag
Breaker

Poprawa
efektywności
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ProDiag Corona

Usługi Schneider Electric

Diagnostyka wyładowań niezupełnych

DE60799

PE60530

Czym jest ProDiag Corona?

Wyładowania

V

Dielectric
Breakdown
wewnętrzne

Discharge
II Surface
powierzchniowe

Wyładowania

V

Uszkodzenie
izolacji
Dielectric
Breakdown
powierzchniowe
Surface
Breakdown

koronowe
Corona Discharge
III Wyładowania

V

Uszkodzenie
izolacji
Dielectric
Breakdown
powierzchniowe
Surface
Breakdown

Discharge
I Internal
wewnętrzne

Uszkodzenie izolacji

ProDiag Corona jest narzędziem diagnostycznym firmy Schneider Electric.
ProDiag Corona wykrywa wyładowania niezupełne w rozdzielnicach średniego
napięcia.
•• Wyładowania niezupełne występują na izolacji, pomiędzy dwoma przewodzącymi
elektrodami, które nie są ze sobą połączone.
•• Wyładowania niezupełne mogą pojawić się w normalnych warunkach pracy, na
skutek uszkodzenia izolacji w związku z jej przedwczesnym starzeniem się,
spowodowanym przegrzaniem lub przeciążeniem obwodów średniego napięcia.
Poprzez zespół wskaźników napięcia - VIS (Voltage Indicator System),
zainstalowanych w rozdzielnicy, ProDiag Corona analizuje sygnał elektryczny po
stronie pierwotnej. Pomiary są wykonywane przy pomocy czujników
elektronicznych, a dane są przesyłane do oprogramowania ProDiag Corona w celu
oceny poziomu uszkodzenia kontrolowanego urządzenia.
W efekcie, generowany jest pisemny raport, który przedstawiciel Schneider Electric
przekazuje klientowi. Klient może wykorzystać go jako narzędzie definiujące jakie
niezbędne akcje naprawcze należy wdrożyć tj. konserwacja, naprawa lub wymiana.
ProDiag Corona nie jest narzędziem certyfikującym wyroby.
ProDiag Corona wykonuję ocenę urządzenia pod napięciem, bez konieczności
przerywania zasilania i jakichkolwiek zakłóceń po stronie użytkowników.
System ten pozwala kontrolować wszystkie rodzaje najpopularniejszych wyładowań
niezupełnych:
•• Wewnętrzne wyładowania niezupełne
•• Powierzchniowe wyładowania niezupełne
•• Wyładowania koronowe
Diagnostyka narzędziem ProDiag Corona może być wykonywana na większości
urządzeń średniego napięcia, wyposażonych we wskaźniki napięcia.

Gdzie ProDiag Corona może obniżyć koszty?

Cel stosowania ProDiag
Corona
Wymaganiem klienta jest wykonanie
szybkiej kontroli urządzenia bez przerw
w zasilaniu
Bezpieczeństwo (ludzi i mienia)
••Poprawa niezawodności instalacji
klienta
••Optymalizacja żywotności instalacji
i jej kosztów
Zapobieganie zagrożeniom
wynikającym z:
•• Wyładowań niezupełnych i zwarcia
łukowego
•• Starzenia się izolacji
•• Zapłonów instalacji

schneider-electric.com

ProDiag Corona znacząco skraca czas wymagany do identyfikacji potencjalnych
uszkodzeń łączników bez wyłączania zasilania.
Dzięki bieżącej informacji kiedy i jakie naprawy są wymagane, standardowy
czas eksploatacji urządzenia zostaje wydłużony. ProDiag Corona jest narzędziem
wczesnego ostrzegania pozwalającym unikać ryzyka zwarcia łukowego oraz
niepotrzebnych wyłączeń.
•• Narzędzie zawiera zarówno sprzęt jak i oprogramowanie, dzięki czemu zapewnia
bardzo wydajny program konserwacji prewencyjnej.

Rezultaty
ProDiag Corona dostarcza raporty dotyczące całego pomieszczenia stacji,
z wyszczególnieniem:
wentylacji, filtracji powietrza, obliczania punktu rosy, poziomu uszkodzenia
każdego urządzenia, zaleceń konstruktora co do czynności konserwacyjnych,
naprawczych i remontowych.
Raport pozwala na zaplanowanie wymaganych czynności konserwacyjnych w celu
optymalizacji planu przeglądów i konserwacji.
ProDiag Corona działa w oparciu o tester XDP2 od NDB technology.
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Usługi Schneider Electric

ProDiag Fuse
Autorskie ustandaryzowane narzędzia
diagnostyczne
Potrzeby klienta
Instalacje elektryczne chronione przez rozdzielnice SN wyposażone w bezpieczniki
powinny być regularnie kontrolowane (pod kątem poprawnego montażu bezpieczników,
parametrów elektrycznych, itp.) aby potwierdzić, że ich parametry techniczne są zgodne
z założeniami projektowymi.
Aby odpowiednio zabezpieczyć instalację elektryczną oraz zapewnić ciągłość zasilania
konieczna jest regularna diagnostyka bezpieczników (parametry elektryczne,
rezystancja). Jest to bardzo ważne z punktu widzenia klientów.
Narzędzie diagnostyczne ProDiag Fuse może być wykorzystywane na rozdzielnicach
SN z polami bezpiecznikowymi, które nie były konserwowane w ostatnich czterech
latach (w normalnych warunkach pracy lub częściej, gdy rozdzielnica pracuje w ciężkich
warunkach albo zależnie od wymaganego poziomu niezawodności instalacji).
Celem ProDiag Fuse (autorskiego rozwiązania sprzętowo-programowego) jest
ograniczenie ryzyka wystąpienia awarii i ich niechcianych skutków w rozdzielnicach SN
oraz urządzeniach zabezpieczanych przez bezpieczniki SN.
Skutkiem starzenia się bezpieczników jest uszkodzenie włókien przewodzących, które
mogą prowadzić do przegrzania, częściowego uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia
rozdzielnicy SN i innych urządzeń lub nawet destrukcji pomieszczenia podstacji.

Korzyści dla klienta
ProDiag Fuse pomaga klientom zobrazować, poznać i zrozumieć efekt starzenia
się bezpieczników w rozdzielnicach SN i ich zużycia w porównaniu z katalogowymi
parametrami deklarowanymi przez producentów bezpieczników.
ProDiag Fuse monitoruje stan bezpieczników w rozdzielncy SN.
Dzięki ProDiag Fuse, kierownicy ruchu mogą wdrożyć, zarządzać oraz wzbogacić
swoje plany przeglądów i konserwacji. Serwisant Schneider Electric wyciąga wnioski
z interwencji na obiekcie w oparciu o gruntowny raport dotyczący bezpieczników
w rozdzielnicy SN i określa ich stan (zgodne / niezgodne). Jeżeli bezpiecznik SN jest
oceniony jako niezgodny, Schneider Electric sugeruje plan naprawczy, który zawiera
wymianę bezpieczników aby odzyskać pierwotne parametry, w celu zapewnienia
bezpieczeństwa i ciągłości pracy.
Klienci mogą rozszerzyć swoje plany konserwacji prewencyjnej o te akcje
naprawcze, wykonane w najbardziej dogodnym czasie dla każdego urządzenia
rozdziału energii elektrycznej.

"Wyjątkowa wartość dla klienta vs
standardowe narzędzia dostępne na
rynku"
Pomiary parametrów elektrycznych (rezystancja, itp.) bezpieczników w rozdzielnicy SN
na obiekcie są wykonywane przez narzędzie testujące oraz przesyłane do
oprogramowania ProDiag Fuse obsługiwane przez serwisanta Schneider Electric. Dane
są porównywane z danymi katalogowymi dostarczonymi przez producenta
bezpieczników.
Celem jest ustalenie czy zapisane pomiary znajdują się w akceptowalnych zakresach,
na granicy lub poza zakresem, jako kryteria zgodności bezpieczników w rozdzielnicy
SN.
Jako producent urządzeń rozdziału energii elektrycznej, firma Schneider Electric ma
wyjątkową pozycję w rozwoju i inwestowaniu w specjalistyczne narzędzia kontrolne,
autorskie oprogramowanie i metodologię badawczą w celu zbierania wiarygodnych
pomiarów z bezpieczników w rozdzielnicy SN.
ProDiag Fuse mierzy większą liczbę parametrów niż standardowe narzędzia dostępne
na rynku. Dostarcza najlepszą w tej klasie diagnostykę bezpieczników w rozdzielnicy
SN.
Zakres oceny narzędzia Schneider Electric: bezpieczniki Schneider Electric
i bezpieczniki czołowych producentów dostępne na rynku.

126 | Katalog SM6

schneider-electric.com

Notatki

schneider-electric.com

Katalog SM6 | 127

Dodatki
Formularz
zamówieniowy

128 | SM6 Catalog

schneider-electric.com

SM6

Dodatki
Formularz zamówieniowy
Spis treści
Dodatki

130

Krzywe wyzwalania przekaźników
VIP 40 i VIP 45

130

Krzywe wyzwalania przekaźników VIP 400

131

Krzywe wyzwalania przekaźników VIP 410

133

Bezpieczniki Fusarc CF

134

Bezpieczniki Solefuse

135

Formularz zamówieniowy

136

SM6 - Łączenie

136

Łączenie

136

Automatyczne przełączanie źródła zasilania

137

SM6 - Zabezpieczanie

schneider-electric.com

138

Wyłącznik
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Stycznik próżniowy (rozruch bezpośredni)
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SM6 - Pomiary
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SM6 - Inne funkcje

143

SF1 - Wyłącznik w wersji lateralnej,
stacjonarny lub wysuwny do zastosowania
w SM6

144

SFset - Wyłącznik w wersji lateralnej,
stcjonarny do zastosowania w SM6

145

Evolis – Wyłącznik w wersji frontowej do
zastosowania w SM6 (do 17.5 kV)

146

Evolis – wyłącznik w wersji lateralnej,
stacjonarny do zastosowania w SM6
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Krzywe wyzwalania
przekaźników

SM6
Dodatki

VIP 40 i VIP 45

DM100031

Zabezpieczenie fazowe nadprądowe
(ANSI 50-51)
1

t (s)

2

3

10000

1000

100

10

4

1

0.1

0.01
1

10

100

I / I>

1. Przeciążenie
2. Zwarcia międzyfazowe strony wtórnej transformatora
3. Zwarcia międzyfazowe strony pierwotnej transformatora
4. Charakterystyka dyskryminacji z wyłącznikiem nn
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Krzywe wyzwalania
przekaźników

SM6
Dodatki

VIP 400
Charakterystyka silnie zależna
(IEC/VIT lub IEC/B)
DM100052

DM100051

Charakterystyka zależna standardowa
(IEC/SIT lub IEC/A)
t(s)
100

t(s)
1000

100

10

TMS
2
1.5
10

1
0.8
0.6
1

0.4

TMS

0.3
0.2

2
1.5

1

1
0.8
0.6

0.1

0.4
0.3

0.05

0.1

0.2
0.1
0.1

0.02

0.05

0.02
0.01

0.01
1

10

I/Is

1

t(s)

Charakterystyka bardzo silnie zależna
(IEC/EIT lub IEC/C)
DM100054

DM100053

Charakterystyka zależna o wydłużonym
czasie działania
(IEC/LTI)
10000

I/Is

10

t(s)
1000

1000

100

100

10

TMS
2
1.5

10

1

1
0.8
0.6

TMS
2
1.5

0.4
0.3

1
0.8
0.6

0.2
1

0.1
0.1

0.4
0.3

0.05

0.2
0.1

0.02

0.1
1

schneider-electric.com

10

I/Is

0.02

0.01
1

10

0.05
I/Is
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Krzywe wyzwalania
przekaźników

SM6
Dodatki

VIP 400
Charakterystyka silnie zależna
(IEEE/VI lub IEC/E)
DM100056

DM100055

Charakterystyka umiarkowanie zależna
(IEEE/MI lub IEC/D)
t(s)
100

t(s)
1000

100
10

TD
15
12
10
8

10

6
5
4
3

1

TD
15
12
10
8
6
5
4
3

1

2
1

0.1

2

0.5

1

0.1

0.5

0.01
1

0.01

I/Is

10

1

t(s)
1000

I/Is

Charakterystyka zależna specjalna
RI
DM100058

DM100057

Charakterystyka bardzo silnie zależna
(IEEE/EI lub IEC/F)

10

t(s)
100

100

10

TMS
2
1.5
1
0.8

10

0.6
0.4

1

0.3
0.2

1

TD
15
12
10
8
6
5
4
3

0.1

0.1

0.05
0.1
0.02

2
1
0.5
0.01
1
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10

I/Is

0.01
1

10

I/Is

schneider-electric.com

Krzywe wyzwalania
przekaźników

SM6
Dodatki

VIP 410
Charakterystyka silnie zależna
(IEEE/VI lub IEC/E)
DM100056

DM100055

Charakterystyka umiarkowanie zależna
(IEEE/MI lub IEC/D)
t(s)
100

t(s)
1000

100
10

TD
15
12
10
8

10

6
5
4
3

1

TD
15
12
10
8
6
5
4
3

1

2
1

0.1

2

0.5

1

0.1

0.5

0.01
1

0.01

I/Is

10

1

t(s)
1000

I/Is

Charakterystyka zależna specjalna
RI
DM100058

DM100057

Charakterystyka bardzo silnie zależna
(IEEE/EI lub IEC/F)

10

t(s)
100

100

10

TMS
2
1.5
1
0.8

10

0.6
0.4

1

0.3
0.2

1

TD
15
12
10
8
6
5
4
3

0.1

0.1

0.05
0.1
0.02

2
1
0.5
0.01
1

schneider-electric.com

10

I/Is

0.01
1

10

I/Is
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Bezpieczniki Fusarc CF

SM6
Dodatki

Charakterystyki czasowe i prądów
ograniczonych
Charakterystyki czasowe bezpieczników 3.6 - 7.2 - 12 - 17.5 24 kV
250 A

200 A

160 A

100 A

125 A

31.5 A
40 A
50 A
63 A
80 A

10 A
16 A
20 A
25 A

6.3 A

1000
8
6
4

4A

DE53618_LG

Czas (s)

2
100
8
6
4
2
10
8
6
4
2
1
8
6
4
2
0.1
8
6
4
2
0.01

2

10

4

6

8

2

100

4

6

8
1000

2

4

6

8
10000

Prąd (A)

Charakterystyki prądów ograniczonych bezpieczników
3.6 - 7.2 - 12 - 17.5 - 24 kV

Wartość prądu ograniczonego (kA maks)
DE53619_LG

Wykres pokazuje maksymalną ograniczoną wartość prądu
w funkcji wartości skutecznej, która mogłaby wystąpić
przy braku bezpiecznika

100

8
6
4

Ia

=

1

.8

Ik

Is

2

=

Ik

2

250 A
200 A
160 A
125 A

2

100 A
80 A
63 A
50 A
40 A

10
8

31.5 A
25 A
20 A
16 A

6
4

10 A
6.3 A

2

1
8

4A

6
4

2

0.1
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6

8

0.1

2

4

6

8

1

2

4

6

8

10

2

4

6

8

100

Wartość skuteczna spodziewanego prądu zwarcia (kA)
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Bezpieczniki Solefuse

SM6
Dodatki

Charakterystyki czasowe i prądów
ograniczonych
Charakterystyki czasowe bezpieczników 7.2 - 12 - 17.5 - 24 kV
100 A
125 A

1000
8
6
4

16 A
20 A
25 A
31.5 A
43 A
63 A
80 A

6.3 A
10 A

DE53620_LG

Time (s)

2
100
8
6
4
2
10
8
6
4
2
1
8
6
4
2
0.1
8
6
4
2
0.01

2

10

4

6

8

2

100

4

6

8
1000

2

4

6

8
10000

Prąd (A)

Charakterystyki prądów ograniczonych bezpieczników
7.2 - 12 - 17.5 - 24 kV
Wykres pokazuje maksymalną ograniczoną wartość prądu
w funkcji wartości skutecznej, która mogłaby wystąpić
przy braku bezpiecznika.

DE53621_LG

Wartość prądu ograniczonego (kA maks)
100
8
6
4

Ia

2

=

8
1.

Ik

Is

2

=

Ik

2
125 A
100 A
80 A
63 A

10

43 A
31.5 A
25 A
20 A
16 A
10 A

8
6
4

6.3 A

2

1
8
6
4

2

0.1

0.1

2

4

6

8

1

2

4

6

8

10

2

4

6

8

100

Wartość skuteczna spodziewanego prądu zwarcia (kA)
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SM6

SM6
Formularz zamówieniowy

Należy zaznaczyć tylko jedno pole ( X lub
wartością) pomiędzy liniami poziomymi.

Łączenie

z żądaną

Ilość

Celka bazowa
Napięcie znamionowe Ur

(kV)

Napięcie pracy

(kV)

Prąd wyłączalny Isc

(kA)

Prąd znamionowy Ir

(A)

Wytrzymałość na łuk wewnętrzny
Klasyfikacja IAC
Kierunek wyrzutu gazu
Typ celki
SM 375
IM 375
SM 500 (dla 1250 A)

12.5 kA 1s
A-FL
W dół

IMC 500

IM 500

IMM

Pozycja pola w rozdzielnic Pierwsza lewa

Środek

IMB 375
Ostatnia prawa

Kierunek szyn dolnych dla cleki IMB
W lewo (niemożliwe w pierwszej celce rozdzielnicy)

W prawo

Opcje
Zamiana napędu CIT na:
Napęd silnikowy
Napęd elektryczny
i/lub wyzwalacz/e
(bez celki SM)

CI1

CI2

Standardowy

Zdalne sterowanie
po komunikacji

24 Vdc

110 Vdc

120/127 Vac (50 Hz)

32 Vdc

120-125 Vdc

220/230 Vac (50 Hz)

48 Vdc

137 Vdc

120/127 Vac (60 Hz)

60 Vdc

220 Vdc

220/230 Vac (60 Hz)

Styki pomocnicze

1NZ łącznik i 1NO i 1 NZ uziemnik (bez celki SM)
2NZ i 2NO łącznik

Blokady

2NO i 3NZ łącznik 1NO i NZ uziemnik

Klucz rurowy
Wszystkie celki (bez SM)
A4
Lokalizacja 2 zamka dla A3

Klucz płaski

A3 SM6-SM6

P1 SM6-SM6

Łącznik

Lokalizacja 2 zamka dla A4

Uziemnik
Numer celki.

Tylko celka SM
P2 SM6-SM6
Zamiana szyn zbiorczych na 1250 A (niemożliwe dla IMB)
Amperomierz lub wskaźnik
zwarć

P3 SM6-SM6

AMP 21D

Flair 22D

Flair 21D

Flair 23DM

Widoczność styków głównych
Wskaźnik ciśnienia
Czujnik gęstości gazu

Analogowy manometr bez widoczności styków głównych
Analogowy manometr z widocznością styków głównych

Sygnalizacja zdalnego sterowania
2 lampki
2 lampki, 2 przyciski

2 lampki, 2 przyciki, 1 łącznik

Napięcie lampek (musi być takie same jak napięcie napędu elektrycznego)
48 V
110/125 V
24 V
Konfiguracja górnej części celki (A, B lub C, możliwy tylko jeden wybór)
A - Przyłącze kablowe od góry (maksymalny kabel 240 mm2 z VPIS)
1 kabel na fazę
B - Przedział niskich napięć (h = 450 mm)

2 kable na fazę
Drzwi pełne

C - Kanał kablowy
Przyłącze kablowe od dołu (bez celki IMB, maksymalny kabel 240 mm2)
kabel 3-fazowy
1 kabel / fazę
Grzałka 50 W
Ogranicznik przepięć dla IM 500
7.2 kV
Licznik operacji

10 kV

12 kV

220 V

2 kable / fazę

17.5 kV

24 kV

Przekładniki dla IMC (ilość)
1
2
Rozpraszacz pola elektrycznego do pracy w trudnych warunkach (tylko dla 630 A)
Zwiększona łukoochronność (niemożliwe dla przyłącza od góry) 	 16 kA 1 s
Klasyfikacja IAC
Kierunek wyrzutu gazu

3

20 kA 1 s
A-FLR
W górę

Monitoring temperatury
Monitoring środowiska
Wczesne wykrywanie łuku
Wytrzymałość sejsmiczna
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SM6

SM6
Formularz zamówieniowy

Łączenie
Automatyczne przełączanie źródła zasilania

Należy zaznaczyć tylko jedno pole ( X lub
wartością) pomiędzy liniami poziomymi.

z żądaną

Ilość

Celka bazowa
Napięcie znamionowe Ur

(kV)

Napięcie pracy

(kV)

Prąd wyłączalny Isc

(kA)

Prąd znamionowy Ir

(A)

Wytrzymałość na łuk wewnętrzny

12.5 kA 1s
A-FL

Klasyfikacja IAC
Kierunek wyrzutu gazu

W dół

Typ celki / prąd szyn zbiorczych
Ir = 630 A, Ir szyn = 400 A

NSM szyny

Ir = 630 A, Ir szyn = 630 A

NSM szyny

NSM kable
NSM kable

Ir = 630 A, Ir szyn = 1250 A

NSM kable

Pozycja celki
Środek
Pierwsza lewa
w rozdzielnicy
Kierunek szyn zasilających w GBC-A (zobacz str. 139)

Ostatnia prawa

Kierunek szyn zasilających w IMM
z prawej

z lewej
Kierunek szyn zasilających w NSM szynowe

z lewej
z prawej
Przyłącze kablowe od dołu (kablem maksymalnym 240 mm2) dla NSM kablowe
Kabel trójfazowy

1 kabel na fazę

Gotowość źródła

2 kable na fazę

Generator bez pracy równoległej
Sieć z pracą równoległą

Sieć bez pracy równoległej

Język obsługi HMI
Angielski

Francuski

Opcje
Styki pomocnicze

1NZ łącznik i 1NO i 1NZ uziemnik

Licznik operacji
Blokady SM6-SM6

Klucz rurowy
1 x P1

Klucz płaski

Prawa celka

2 x P1

Lewa celka
Prawa i lewa celka

1 x A3

Prawa celka

Lewa celka

Na łączniku

Na uziemniku

2 x A3 Prawa celka

Na łączniku

Na uziemniku

Lewa celka

Na łączniku

Na uziemniku

Sterowanie i monitoring
Protokuł

DNP3

IEC 101/204

Modbus (standard)

Modem

FFSK

RS485

RS232 (standard)

PSTN

GSM

FSK

2 grzałki
Rozpraszacz pola elektrycznego do pracy w trudnych warunkach (dla 630 A)
Wersja łukoochronna (niemożliwe dla przyłącza od góry) 	
Klasyfikacja IAC
Kierunek wyrzutu gazu

16 kA 1 s

20 kA 1 s
A-FLR
Do góry

Monitoring temperatury
Wczesne wykrywanie łuku

schneider-electric.com
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SM6

SM6
Formularz zamówieniowy

Zabezpieczanie
Wyłącznik

Należy zaznaczyć tylko jedno pole ( X lub
wartością) pomiędzy liniami poziomymi.

z żądaną

Ilość

Celka bazowa
Napięcie znamionowe Ur

(kV)

Napięcie pracy

(kV)

Prąd wyłączalny Isc

(kA)

Prąd znamionowy Ir

(A)

Wytrzymałość na łuk wewnętrzny

12.5 kA 1s
A-FL

Klasyfikacja IAC
Kierunek wyrzutu gazu

W dół

SF1

DM1-A 750

DM1-D lewe 750

DM1-S 750

DM1-Z 750

DM1-W 750

DM1-M prawe

DM2 lewe 750

DM2 prawe 750

DM1-D lewe 750

DM1-D prawe 750

SFset
Evolis w wersji frontowej

DMV-D prawe

DMV-A

Evolis w wersji lateralnej
Pozycja celki w rozdzielnicy

DM1-D prawe 750

DMVL-D

DMVL-A
Pierwsza lewa

Wyłącznik

Środek
Ostatnia prawa
Patrz oddzielny formularz zamówieniowy

Przekładniki prądowe i LPCT

Patrz oddzielny formularz zamówieniowy

Zabezpieczenia (patrz oddzielny formularz zamówieniowy)
Szyny (Ir szyn zbiorczych, Ir szyn pionowych)
DM1-M

Easergy P3

Sepam

630 A

DM1-A, DM1-S, DM1-W, DMVL-A, DMVL-D ,DM1-D, DM2
400 A

630 A

1250 A

630 A

1250 A

DM1-A, DM1-D, DM1-W, DM1-Z

1250 A

DMV-A, DMV-D
Zabezpieczenia
DM1-A

Sepam 20/40/60/80

DM1-S

VIP45

DM1-S

Sepam 10 z CRa

Easergy P3
VIP 400

VIP410

Sepam 10 z CRb
Easergy P3
Sepam 20/40

DMV-A, DMV-D
Sterowanie dla DMV-A i DMV-D
Lokalne (wymagany wyzwalacz otwierający)
Zdalne (wymagane wyzwalacze otwierający i zamykający)

Lokalne i zdalane (wymagane wyzwalacze otwierający i zamykający)
Napięcie pomocnicze

48/60 Vdc

110/125 lub 220/250 Vdc
110/130 lub 220/240 Vac (50 Hz)

Napięcie sygnalizacyjne

48/60 Vdc

110/130 Vac (50 Hz)
Przyłącze kablowe od dołu

110/125 Vdc

220/250 Vdc
220/240 Vac (50 Hz)

For DM1-A, DM1-W, DMVL-A
jeden kabel na fazę max 240 mm2
Przekładniki
Konwencjonalne

138 | Katalog SM6

2 kable na fazę max 240 mm2
LPCT na szyny dla DM1-A 630 A

prądowe

LPCT na kabel dla DM1-D

Opcje

Patrz następna strona
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SM6

SM6
Formularz zamówieniowy

Zabezpieczanie
Wyłącznik

Należy zaznaczyć tylko jedno pole ( X lub
wartością) pomiędzy liniami poziomymi.

z żądaną

Opcje
Blokady

Klucz rurowy
Niemożliwe dla DM2

Klucz płaski
A1

C1

C4

Styki pomocnicze

2NO i 2NZ łącznik (nie możliwe z przekładnikami napięciowymi)
2NO i 3NZ łącznik, 1NO i 1NZ uziemnik (nie możliwe z przekład. napięciowymi)

1NO i 2NZ łącznik (nie możliwe z przekład. napięciowymi)
Przekładniki napięciowe (bez celek DM1-S)
Patrz oddzielny formularz zamówieniowy
Konfiguracja górnej części celki (bez celek DMV-A, DMV-D)
(A, B lub C, możliwy tylko jeden wybór)
A - Przyłącza kablowe od góry (kabel maksymalny 240 mm2 z VPIS)
1 kabel na fazę

2 kable na fazę

1 zestaw

2 zestawy

DM2
B - Przedział niskich napięć
C - Kanał kablowy

DM2

1 celka

2 celki

DM2

1 zestaw

2 zestawy

Inne celki

1 zestaw

Ogranicznik przepięć
Grzałka 50 W
Zamiana szyn zbiorczych 400-630 A na 1250 A
Rozpraszacz pola elektrycznego do pracy w trudnych warunkach (dla 630 A)
Zwiększona łukoochronność (niemożliwe dla przyłącza od góry)

16 kA 1 s

Klasyfikacja IAC
Kierunek wyrzutu gazu

20 kA 1 s
A-FLR
Do góry

Monitoring temperatury DM1-A bez LPCT, DM1-S, DM1-W, DM1-M
Wczesne wykrywanie łuku
Monitoring środowiska
Wytrzymałość sejsmiczna

schneider-electric.com
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SM6

SM6
Formularz zamówieniowy

Zabezpieczanie
Rozłącznik bezpiecznikowy

Należy zaznaczyć tylko jedno pole ( X lub
wartością) pomiędzy liniami poziomymi.

z żądaną

Ilość

Celka bazowa
Napięcie znamionowe Ur

(kV)

Napięcie pracy

(kV)

Prąd wyłączalny Isc

(kA)

Prąd znamionowy Ir

(A)

Wytrzymałość na łuk wewnętrzny
Klasyfikacja IAC
Kierunek wyrzutu gazu
Typ celki
QM 375
QMB 375

12.5 kA 1s
A-FL
W dół
QMC 625

PM 375

Środek

Ostatnia prawa

2

3

QM 500
Pozycja celki w rozdzielnicy Pierwsza lewa
Przekładniki prądowe dla QMC
Ilość przekładników
1
Kierunek szyn dolnych dla cleki QMB

Lewo

Prawo

Opcje

Wkładki bezpiecznikowe

Napięcie pracy 12 kV

Zamiana napędu
Napęd silnikowy

Standardowy

Napęd elektryczny

Wyzwalacz

CIT dla CI1 (tylko PM)
Zdalne sterowanie
po komunikacji

24 Vdc

110 Vdc

120/127 Vac (50 Hz)

32 Vdc

120-125 Vdc

220/230 Vac (50 Hz)

48 Vdc

137 Vdc

120/127 Vac (60 Hz)

60 Vdc

220 Vdc

220/230 Vac (60 Hz)

Otwierający(CI1)

Otwierający i zamykający (CI2)

24 Vdc

110 Vdc

120/127 Vac (50 Hz)

32 Vdc

120-125 Vdc

220/230 Vac (50 Hz)

48 Vdc

137 Vdc

120/127 Vac (60 Hz)

60 Vdc

220 Vdc

220/230 Vac (60 Hz)
380 Vac (50/60 Hz)

Styki pomocnicze

1NZ łącznik i 1NO i 1NZ uziemnik
2NO i 2NZ łącznik

Blokady
A1

C1

C4

2NO i 3NZ łącznik i 1NO i 1NZ uziemnik

Klucz rurowy

Klucz płaski

Zamiana szyn zbiorczych z 630 A na 1250 A (nie możliwe w QMB)
Styk wyzwolenia wkładki bezpiecznikowej (QM, QMB, QMC)
Widoczność styków głównych
Wskaźnik ciśnienia
Czujnik gęstości gazu

Analogowy manometr bez widoczności styków głównych
Analogowy manometr z widocznością styków głównych

Zamiana napędu
CI1 przez CI2 (tylko QM)
Zdalna sygnalizacja (tylko QM)
2 lampki, 2 przyciski
2 lampki, 2 przyciski, 1 łącznik
2 lampki
Napięcie lampek (musi być takie same jak napięcie napędu elektrycznego)
24 V
48 V
110/125 V
220 V
Styk wyzwolenia wkładki bezpiecznikowej (mechaniczny dla PM, elektryczny dla reszty)
Konfiguracja górnej części celki (A, B lub C, możliwy tylko jeden wybór)
A - Przyłącze kablowe z góry (kabel maksymalny 240 mm2 z VPIS)
1 kabel na fazę
2 kable na fazę
B - Przedział nn (h = 450 mm)
Z pełnymi drzwiami
C - Kanał kablowy
Grzałka 50 W
Licznik operacji
Amperomierz cyfrowy (niemożliwe dla QMB)

AMP21D

Rozpraszacz pola elektrycznego do pracy w trudnych warunkach (dla 630 A)
Zwiększona łukoochronność (niemożliwe dla przyłącza od góry)16 kA 1 s
Klasyfikacja IAC
Kierunek wyrzutu gazu
Monitoring temperatury

20 kA 1 s
A-FLR
W górę
QM, QMC, PM

Wczesne wykrywanie łuku
Wytrzymałość sejsmiczna
Monitoring środowiska
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SM6

SM6
Formularz zamówieniowy

Zabezpieczanie
Stycznik próżniowy (rozruch bezpośredni)

Należy zaznaczyć tylko jedno pole ( X lub
wartością) pomiędzy liniami poziomymi.

z żądaną

Ilość

Celka bazowa
Napięcie znamionowe Ur

(kV)

Napięcie pracy

(kV)

Prąd wyłączalny Isc (6.3 kA bez bezpieczników)

(kA)

7.2

Prąd znamionowy Ir (max. 400 A bez bezpieczników)

(A)

Wytrzymałość na łuk wewnętrzny

12.5 kA 1s
A-FL

Klasyfikacja IAC
Kierunek wyrzutu gazu

W dół

Monitoring temperatury
Wczesne wykrywanie łuku
Pozycja celki w rozdzielnicy

Pierwsza lewa

Środek

Ostatnia prawa

400 A

630 A

1250 A

1

2

Prąd znamionowy szyn zbiorczych Ir
Przekładniki prądowe (ilość)

3
3 LPCT

Klucz blokady typu 52

Klucz rurowy

Klucz płaski

Opcje

Bezpieczniki

25 A

31.5 A

40 A

50 A

63 A

80 A
100 A
125 A
160 A
200 A
Rozpraszacz pola elektrycznego do pracy w trudnych warunkach (630 A)
Klucz blokady typu C1

Klucz rurowy

250 A

Klucz płaski

Ilość przekładników napięciowych

1
Zwiększona łukoochronność (niemożliwe dla przyłącza od góry)

2

3

16 kA 1 s

20 kA 1 s

Klasyfikacja IAC

A-FLR

Kierunek wyrzutu gazu

W górę

Stycznik
Stycznik próżniowy

schneider-electric.com

Podtrzymanie magnetyczne

Podtrzymanie mechaniczne

Wyzwalacz otwierający

48 Vdc

125 Vdc

250 Vdc

Wyzwalacz zamykający

110 Vac/dc

120 Vac/dc

125 Vac/dc

220 Vac/dc

240 Vac/dc

250 Vac/dc
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SM6

SM6
Formularz zamówieniowy

Należy zaznaczyć tylko jedno pole ( X lub
wartością) pomiędzy liniami poziomymi.

Pomiary

z żądaną

Celka bazowa

Ilość

Napięcie znamionowe Ur

(kV)

Napięcie pracy

(kV)

Prąd wyłączalny Isc

(kA)

Prąd znamionowy Ir

(A)

Wytrzymałość na łuk wewnętrzny

12.5 kA 1s
A-FL

Klasyfikacja IAC
Kierunek wyrzutu gazu

W dół

Typ celki / prąd szyn zbiorczych
Ir = 630 A, Ir szyn = 400 A

CM

CM2

TM

GBC-A

GBC-B

Ir = 630 A, Ir szyn = 630 A

CM

CM2

TM

GBC-A

GBC-B

Ir = 630 A, Ir szyn = 1250 A

CM

CM2

TM

GBC-A

GBC-B

GBC-A

GBC-B

Ir = 1250 A, Ir szyn = 1250 A
Pozycja celki w rozdzielnicy Pierwsza lewa

Środek

Ostatnia prawa

Kierunek szyn dolnych GBC-A
Z lewej

Z prawej

Styki pomocnicze (tylko dla CM, CM2 i TM)

1NO i 1NZ łącznik

Wkładki bezpiecznikowe (tylko dla CM, CM2 i TM)
Przekładniki napięciowe do GBC

Faza/ziemia

Faza/faza

Przekładniki prądowe do GBC

Ilość

2

1

3

Uzwojenia przekładnika GBC
Zabezpieczenia

1 wtórne

1 wysokie wtórne

2 wtórne

1 niskie wtórne

Opcje
Konfiguracja górnej części celki (A, B lub C, możliwy tylko jeden wybór)
A - Przyłącze kablowe od góry (kabel maksymalny 240 mm2 z VPIS)
B - Przedział nn
C - Kanał kablowy

1 kabel na fazę

2 kable na fazę

(h = 450 mm)

Drzwi pełne

Grzałka 50 W dla CM, CM2, TM
Rozpraszacz pola do pracy w trudnych warunkach
(tylko pola 630 A typu CM, CM2 oraz TM)
Styk wyzwolenia wkładki bezpiecznikowej (tylko CM, CM2 i TM)

1 NO i 1 NZ

Zwiększona łukoochronność (niemożliwe dla przyłącza od góry) 	16 kA 1 s
Klasyfikacja IAC

20 kA 1 s

Kierunek wyrzutu gazu

A-FLR
Do góry

Monitoring temperatury
Wczesne wykrywanie łuku
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SM6
Formularz zamówieniowy

Należy zaznaczyć tylko jedno pole ( X lub
wartością) pomiędzy liniami poziomymi.

Inne funkcje

z żądaną

Ilość

Celka bazowa
Napięcie znamionowe Ur

(kV)

Napięcie pracy

(kV)

Prąd wyłączalny Isc

(kA)

Prąd znamionowy Ir

(A)

Wytrzymałość na łuk wewnętrzny

12.5 kA 1s
A-FL

Klasyfikacja IAC
Kierunek wyrzutu gazu

W dół

Typ celki / prąd szyn zbiorczych
Ir = 630 A, Ir szyn = 400 A

GAM 500

GAM2 375

GBM 375

Ir = 630 A, Ir szyn = 630 A

GAM 500

GAM2 375

GBM 375

Ir = 1250 A, Ir szyn = 1250 A

GAM 500

Pozycja celki w rozdzielnicy Pierwsza lewa

GBM 375
Środek

Ostatnia prawa

Kierunek szyn dolnych GBM
W lewo (niemożliwe w pierwszej celce rozdzielnicy)

W prawo

Opcje
Konfiguracja górnej części celki (A, B lub C, możliwy tylko jeden wybór)
A - Przyłącze kablowe od góry (kabel maksymalny 240 mm2 z VPIS)
1 kabel na fazę
B - Przedział nn (h = 450 mm)

2 kable na fazę
Drzwi pełne

C - Kabał kablowy
Kanał kablowy dla GBM
Styki pomocnicze uziemnika (GAM 500)

1NO i 1NZ

Ogranicznik przepięć GAM 500, 630 A
7.2 kV

10 kV

Blokady w polu GAM 500

12 kV

17.5 kV

Klucz rurowy

24 kV
Klucz płaski

A3 SM6-SM6
Grzałka (GAM 500 630 A oraz GAM2)
Amperomierz cyfrowy lub
Sygnalizator zwarć

AMP 21D (oprócz GBM)

Flair 23DM

Flair 21D

Flair 22D

Zwiększona łukoochronność (niemożliwe dla przyłącza od góry)
Klasyfikacja IAC
Kierunek wyrzutu gazu

16 kA 1 s

20 kA 1 s
A-FLR
Do góry

Monitoring temperatury
Wczesne wykrywanie łuku

schneider-electric.com
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SM6
Formularz zamówieniowy

Należy zaznaczyć tylko jedno pole ( X lub
wartością) pomiędzy liniami poziomymi.

W wersji lateralnej, stacjonarny lub
wysuwny do zastosowania w SM6
z żądaną

Ilość

Wyłącznik w wersji bazowej
Napięcie znamionowe Ur

(kV)

Napięcie pracy

(kV)

Napięcie udarowe piorunowe Up

(kVbil)

Prąd wyłączalny Isc

(kA)

Prąd znamionowy Ir

(A)

Częstotliwość
Pozycja mechanizmu

60 Hz

50 Hz

A1

B1

Stacjonarny
Wysuwny

B1

Kolory przycisków sterowniczych i wskaźników
Przyciski sterownicze otwórz / zamknij: Czerwony / Czarny
Wskaźnik stanu otwarty / zamknięty: Czarny / Biały
Napęd zazbrojony / niezazbrojony: Biały / Żółty

Opcje wyłącznika

Pierwszy wyzwalacz otwierający (możliwe kombinacje w tabelce poniżej)
Wyzwalacz otwierający YO1
24 Vdc

60 Vdc

220 Vdc

220 Vac (50 Hz)

30 Vdc

110 Vdc

48 Vac (50 Hz)

120 Vac (60 Hz)

110 Vac (50 Hz)

240 Vac (60 Hz)

48 Vdc
125 Vdc
Wyzwalacz podnapięciowy YM
24 Vdc

60 Vdc

220 Vdc

220 Vac (50 Hz)

30 Vdc

110 Vdc

48 Vac (50 Hz)

120 Vac (60 Hz)

48 Vdc
125 Vdc
Wyzwalacz małej mocy Mitop

110 Vac (50 Hz)

240 Vac (60 Hz)

Bez styku

Ze stykiem

Drugi wyzwalacz otwierający (możliwe kombinacje w tabelce poniżej)
Wyzwalacz otwierający YO2
24 Vdc

60 Vdc

220 Vdc

220 Vac (50 Hz)

30 Vdc

110 Vdc

48 Vac (50 Hz)

120 Vac (60 Hz)

110 Vac (50 Hz)

240 Vac (60 Hz)

48 Vdc
125 Vdc
Wyzwalacz podnapięciowy YM
24 Vdc

60 Vdc

220 Vdc

220 Vac (50 Hz)

30 Vdc

110 Vdc

48 Vac (50 Hz)

120 Vac (60 Hz)

48 Vdc
125 Vdc
Wyzwalacz małej mocy Mitop

110 Vac (50 Hz)

240 Vac (60 Hz)

Bez styku

Ze stykiem

Zdalne sterowanie
Silnik elektryczny M

24…32 Vdc

110…127 Vdc/ac

48…60 Vdc/ac

220…250 Vdc/ac

Wyzwalacz zamykający YF
24 Vdc

60 Vdc

220 Vdc

220 Vac (50 Hz)

30 Vdc

110 Vdc

48 Vac (50 Hz)

120 Vac (60 Hz)

48 Vdc

125 Vdc

110 Vac (50 Hz)

240 Vac (60 Hz)

Polski

Angielski

Język kart katalogowych

Możliwe konfiguracje wyzwalaczy
Wyzwalacze otwierające YO1/YO2
Wyzwalacz podnapięciowy YM
Wyzwalacz małej mocy Mitop
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SFset

SM6
Formularz zamówieniowy

Należy zaznaczyć tylko jedno pole ( X lub
wartością) pomiędzy liniami poziomymi.

Wyłącznik w wersji lateralnej, stacjonarny
do zastosowania w SM6
z żądaną

Ilość

Wyłącznik w wersji bazowej
Napięcie znamionowe Ur

(kV)

Napięcie pracy

(kV)

Napięcie udarowe piorunowe Up

(kVbil)

Prąd wyłączalny Isc

(kA)

Prąd znamionowy Ir

max. 630 A

Częstotliwość

60 Hz

50 Hz

A1

B1

Pozycja mechanizmu
Kolory przycisków sterowniczych i wskaźników
Przyciski sterownicze otwórz / zamknij: Czerwony / Czarny
Wskaźnik stanu otwarty / zamknięty: Czarny / Biały
Napęd zazbrojony / niezazbrojony: Biały / Żółty

Jednostka sterująca i czujniki
VIP400

CSa4 200A
CSb4 630A

VIP410

CSa4 200A
CSb4 630A

Opcje wyłącznika

Drugi wyzwalacz otwierający (możliwe kombinacje w tabelce poniżej)
Wyzwalacz otwierający YO2
24 Vdc

60 Vdc

220 Vdc

220 Vac (50 Hz)

30 Vdc

110 Vdc

48 Vac (50 Hz)

120 Vac (60 Hz)

110 Vac (50 Hz)

240 Vac (60 Hz)

48 Vdc
125 Vdc
Wyzwalacz podnapięciowy YM
24 Vdc

60 Vdc

220 Vdc

220 Vac (50 Hz)

30 Vdc

110 Vdc

48 Vac (50 Hz)

120 Vac (60 Hz)

48 Vdc

125 Vdc

110 Vac (50 Hz)

240 Vac (60 Hz)

Zdalne sterowanie
Silnik elektryczny M

24…32 Vdc

110…127 Vdc/ac

48…60 Vdc/ac

220…250 Vdc/ac

Wyzwalacz zamykający YF
24 Vdc

60 Vdc

220 Vdc

220 Vac (50 Hz)

30 Vdc

110 Vdc

48 Vac (50 Hz)

120 Vac (60 Hz)

48 Vdc

125 Vdc

110 Vac (50 Hz)

240 Vac (60 Hz)

Polski

Angielski

Tester bateryjny
Język kart katalogowych

Możliwe konfiguracje wyzwalaczy
Mitop
Wyzwalacze otwierające YO2
Wyzwalacz podnapięciowy YM
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Evolis

SM6
Formularz zamówieniowy

Należy zaznaczyć tylko jedno pole ( X lub
wartością) pomiędzy liniami poziomymi.

W wersji frontowej do zastosowania
w SM6 (do 17.5 kV)
z żądaną

Ilość

Bazowy wyłącznik stacjonarny czołowy
Napięcie znamionowe Ur

12

Napięcie pracy

17.5
(kV)

Prąd wyłączalny Isc

25 kA

Prąd znamionowy Ir (A)

630

1250

Podziałka międzybiegunowa

185 mm

Opcje wyłącznika
Wyzwalacz otwierający (możliwe kombinacje w tabelce poniżej)
Wyzwalacz otwierający MX
24 Vac

24…30 Vdc

100…130 Vdc/ac

48 Vac
48…60 Vdc
200…250 Vdc/ac
Wyzwalacz małej mocy Mitop z 1 stykiem SDE sygnalizującym elektryczne
wyłączenie awaryjne; resetowanie przy napięciu do 200...250 Vac włącznie

Zdalne sterowanie (zawiera licznik przestawień)
Silnik elektryczny MCH
24…30 Vdc

100…125 Vdc

200…250 Vdc

48…60 Vdc/ac
Wyzwalacz zamykający XF

100…130 Vac

200…240 Vac

24 Vac

24…30 Vdc

100…130 Vdc/ac

48 Vac

48…60 Vdc

200…250 Vdc/ac

Licznik przestawień CDM
Dodatkowy pakiet 4 styków
pomocniczych OF
1 styk gotowości do zamknięcia PF

1

2

Blokada wyłącznika w stanie otwartym
Kłódka
lub zamek + klucz

Klucz rurowy

Klucz płaski

Jeśli zamek:
dwa identyczne
jeden
Blokada przycisków sterowniczych otwórz / zamknij

Możliwe konfiguracje wyzwalaczy
Wyzwalacze otwierające MX
Wyzwalacz małej mocy Mitop
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Evolis

SM6
Formularz zamówieniowy

Należy zaznaczyć tylko jedno pole ( X lub
wartością) pomiędzy liniami poziomymi.

Wyłącznik w wersji lateralnej, stacjonarny
do zastosowania w SM6 (do 24 kV)
z żądaną

Bazowy wyłącznik

Ilość
24 (kV)

Napięcie znamionowe Ur
Napięcie pracy

(kV)

Napięcie udarowe piorunowe Up

(kVbil)

Prąd znamionowy Ir

630 A maximum

Podziałka międzybiegunowa

250 mm

Pozycja mechanizmu

B1

Kolory przycisków sterowniczych i wskaźników
Przyciski sterownicze otwórz / zamknij: Czerwony / Czarny
Wskaźnik stanu otwarty / zamknięty: Czarny / Biały
Napęd zazbrojony / niezazbrojony: Biały / Żółty

Opcje wyłącznika

Pierwszy wyzwalacz otwierający (możliwe kombinacje w tabelce poniżej)
Wyzwalacz otwierający YO1
24 Vdc

110 Vdc

110 Vac (50 Hz)

48 Vdc

125-127 Vdc

220-230 Vac (50 Hz)

220 Vdc

120 Vac (60 Hz)

Wyzwalacz podnapięciowy YM
24 Vdc

110 Vdc

110 Vac (50 Hz)

48 Vdc

125-127 Vdc

220-230 Vac (50 Hz)

220 Vdc

120 Vac (60 Hz)

Drugi wyzwalacz otwierający (możliwe kombinacje w tabelce poniżej)
Wyzwalacz otwierający YO2
24 Vdc

110 Vdc

110 Vac (50 Hz)

48 Vdc

125-127 Vdc

220-230 Vac (50 Hz)

220 Vdc

120 Vac (60 Hz)

Wyzwalacz podnapięciowy YM
24 Vdc

110 Vdc

110 Vac (50 Hz)

48 Vdc

125-127 Vdc

220-230 Vac (50 Hz)

220 Vdc

120 Vac (60 Hz)

Wyzwalacz małej mocy Mitop

Zdalne sterowanie (zawiera licznik przestawień)
Silnik elektryczny M

24…32 Vdc

110…127 Vdc/ac

48…60 Vdc/ac

220…250 Vdc/ac

Wyzwalacz zamykający YF
24 Vdc

110 Vdc

110 Vac (50 Hz)

48 Vdc

125-127 Vdc

220-230 Vac (50 Hz)

220 Vdc

120 Vac (60 Hz)

Licznik przestawień (dostarczany w przypadku wyboru silnika do zdalnego sterowania)

Możliwe konfiguracje wyzwalaczy
Wyzwalacz otwierający YO1
Wyzwalacz otwierający YO2
Wyzwalacz podnapięciowy YM
Wyzwalacz małej mocy Mitop
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