
UniGear typ ZS1
Kovově krytý, vzduchem izolovaný rozváděč vysokého napětí,
odolný proti vnitřním obloukovým zkratům
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UniGear

  Zdokonalení
rozváděčů vysokého 

Charakteristika
• Kovově krytý, vzduchem

izolovaný rozváděč
• Vhodný pro distribuční sítě

vysokého napětí
• Jednotky zaručeně odolné proti

vnitřním obloukovým zkratům
• Zkoušené  ve výrobním podniku

pro vnitřní montáž
• Zkoušené podle nejdůležitějších

mezinárodních norem
• K dispozici je velký rozsah

funkčních jednotek pro veškerá
řešení instalace

• Oddíly odděleny pomocí
kovových přepážek

• Modulární struktura, snadné
sestavení

• Vysoce efektivní využití prostoru
• Velmi kompaktní stykačové

jednotky s pojistkami
• Vybaveno jednotkami ve

dvouúrovňovém uspořádání
• Operace spouštění, údržby a

obsluhy se mohou provádět z
přední strany

• Manipulace s přístroji při
zavřených dveřích

• Jednotky mohou být instalovány
u stěny

• Omezená a jednoduchá údržba
• Kompletní s mechanickým

bezpečnostním blokováním
• Uzemňovač s plnou zapínací

schopností
• Sledováno pro zajištění

maximální plynulosti provozu
• Kompletní rozsah přístrojů:

vypínače SF
6
 a vakuové

vypínače, stykače a odpínače
• Konvenční nebo integrované

ochranné a měřící systémy
• Vybaveno s konvenčními

přístrojovými transformátory
nebo snímači nové generace

Popis
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1.1

napětí

Použití

Rozvodné závody a elektrárny
• Stanice v elektrárnách
• Transformovny
• Spínací stanice
• Hlavní a pomocné rozváděče

Průmysl
• Výroba buničiny a papíru
• Výroba cementu
• Výroba textilii
• Výroba chemikálii
• Výroba potravin
• Výroba automobilů
• Petrochemie
• Lámání kamene
• Naftovody a plynovody
• Metalurgie
• Válcovny
• Doly

Námořní aplikace
• Vrtací soupravy
• Vrtací plošiny
• Pobřežní naftové vrtací soupravy
• Pomocné lodě
• Osobní lodě
• Kontejnerové lodě
• Tankery
• Kabelové lodě
• Převozní lodě

Doprava
• Letiště
• Přístavy
• Železnice
• Důlní doprava

Služby
• Supermarkety
• Nákupní střediska
• Nemocnice
• Velké infrastruktury a stavební

závody
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Izolovaný vzduchem

Od elektráren po instalaci distribučních rozvoden
zajišťuje ABB nejspolehlivější řešení špičkové
kvality pro dodávky výrobků, systémů a služeb.
Jako výhradní partner je ABB největším a
nejkompletnějším dodavatelem rozváděčů a
systémů přenosu a distribuce elektrické energie ve
světě. Rozvodny, kabely, transformátory, řídící
systémy a rozváděče ABB používají naši zákazníci
pro efektivní využití elektrické energie.

Rozváděč je modulární a je sestaven umístěním
standardizovaných jednotek vedle sebe
koordinovaným způsobem. Konfigurace rozváděče
je jednoduchá a výběr spínacích přístrojů a
přístrojového vybavení nepředpokládá jednoúčelová
řešení. Pro funkční jednotky rozváděče je zaručena
odolnost proti vnitřním obloukovým zkratů podle
normy ČSN EN 60298 (IEC 60298), příloha AA,
přístupnost třída A, kritéria 1 až 6.
Veškeré operace spouštění, údržby a obsluhy se
mohou provádět z přední strany. Spínací přístroje a
uzemňovače se ovládají z přední strany při zavřených
dveřích. Rozváděč se může montovat ke stěně.
Rozsah přístrojů rozváděče Unigear je
nejkompletnější z dostupných na trhu, přičemž je
možno počítat s vakuovými a plynovými vypínači a
vakuovými stykači s pojistkami. Veškeré tyto
přístroje jsou záměnné uvnitř téže rozváděčové
jednotky. Toto umožňuje použití jednoho
rozváděčového rozhraní uživatele se stejným
postupem ovládání a údržby a manipulací. Pevné
provedení jednotky odpínače doplňuje rozsah
přístrojů.
Rozváděč může být vybaven konvenčními
komponenty měření a jištění (transformátory a relé)
nebo inovačními (snímače a víceúčelová jednotka).
Mimo tradičních funkčních jednotek je rozváděč
UniGear vybaven i dvouúrovňovým řešením a
kompaktními jednotkami vybavenými stykači s
pojistkami. Použití těchto jednotek umožňuje
extrémně efektivní využití prostoru.

Normy
Rozváděč a v něm obsažené hlavní přístroje
odpovídají těmto normám:
• ČSN EN 60694 (IEC 60694) pro všeobecné použití
• ČSN EN 60298 (IEC 60298) pro rozváděč
• ČSN EN 62271-102 (IEC 62271-102) pro

uzemňovač
• ČSN EN 60071-2 (IEC 60071-2) pro koordinaci

izolace
• ČSN EN 62271-100 (IEC 62271-100) pro vypínače
• ČSN EN 60470 (IEC 60470) pro stykač
• ČSN EN 60265-1 (IEC 60265-1) pro odpínač

Normální pracovní podmínky
Jmenovité charakteristiky rozváděče jsou zaručeny
za následujících pracovní podmínek:
• Minimální teplota okolního vzduchu: - 5 °C
• Maximální teplota okolního vzduchu: + 40 °C
• Maximální relativní vlhkost: 95%
• Maximální nadmořská výška: 1000 m
• Normální nekorozivní a neznečištěná atmosféra

Jako vedoucí společnost ve výzkumu, vývoji a
inovaci je ABB schopna zajistit nejkompletnější
vhodná řešení pro uspokojení stávajících potřeb a
budoucích požadavků výrobců, distributorů a
uživatelů elektrické energie.
Rozváděč vysokého napětí je jedním z
nejdůležitějších článků v řetězci distribuce
elektrické energie a ABB vyvinula rozváděč
UniGear s cílem uspokojit veškeré požadavky.
UniGear je kombinací sjednocených řešení a
inovačních komponentů, obojí jsou plodem
technologie ABB.
UniGear je kovově krytý rozváděč vysokého napětí
s kovovým krytím, vhodný pro vnitřní montáž.
Kovové přepážky oddělují oddíly a živé části jsou
izolovány vzduchem.
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1.2

Stupeň krytí
Stupeň krytí rozváděčů vyhovuje
normě ČSN EN 60529 (IEC 60529).
Rozváděče UniGear jsou obyčejně
dodávány s tímto standardním
stupněm krytí:
•  IP 4X na externím krytí
•  IP 2X uvnitř jednotek.
Na požadavek může být externí krytí
dodáno s různým stupněm krytí do
maximálně IP53.
Elektrické charakteristiky rozváděče
se mohou lišit pro jiné pracovní
podmínky než podmínky popsané a
pro vyšší stupeň krytí než standardní.

Barva externích ploch
RAL7035

Elektrické charakteristiky

Jmenovité napětí

Jmenovité izolační napětí

Jmenovité krátkodobé výdržné střídavé napětí

Jmenovité výdržné napětí při atmosférickém impulsu

Jmenovitý kmitočet

Jmenovitý krátkodobý výdržný proud

Jmenovitý dynamický proud

Výdržný proud při vnitřním obloukovém zkratu

Jmenovitý proud hlavní přípojnice

Jmenovitý proud připojení odbočky

Jmenovitý proud hlavní přípojnice

s nuceným chlazením

25

25

50

125

50-60

...25

...63

…25

-

...2500

…630

…1250

…1600

…2000

…2300

-

…2500

-

17,5

17,5

38

95

50-60

...40

...100

…40

-

...4000

…630

…1250

…1600

…2000

…2500

…3150

…3600

…4000

12

12

28

75

50-60

...50

...125

…40

…50

...4000

…630

…1250

…1600

…2000

…2500

…3150

…3600

…4000

7,2

7,2

20

60

50-60

...50

...125

…40

…50

...4000

…630

…1250

…1600

…2000

…2500

…3150

…3600

…4000

kV

kV

KV 1 min

kV

Hz

kA 3 s

kA

kA 1 s

kA 0,5 s

A

A

A
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Oddíly
Každá jednotka se skládá ze tří silových
oddílů:přístroje (A), přípojnic (B) a přívodu (C).
K dispozici jsou dvě provedení pro uzavírání dveří
oddílu přístroje a přívodu – se šrouby nebo s
centrální rukojetí.
Každá jednotka je vybavena s pomocným oddílem
(D), kde jsou uloženy veškeré přístroje a kabeláž.
Rozváděč odolný proti vnitřním obloukovým
zkratům je obyčejně vybaven kanálem (E) pro
odvedení plynů vytvářených obloukem.
Všechny jednotky jsou přístupné z přední strany a
údržba a provozní manipulace mohou být proto
také prováděny při montáži rozváděče ke stěně.
Oddíly jsou odděleny kovovými přepážkami.

Hlavní přípojnice
Oddíl přípojnic obsahuje hlavní přípojnicový
systém připojený k horním pevným odpojovacím
kontaktům přístroje pomocí připojení odboček.
Hlavní přípojnice jsou vyrobeny z elektrolytické
mědi. Do 2500 A je systém vytvořen plochými
přípojnicemi; pro proudy mezi 3150 A a 4000 A, je
použit speciální měděný profil.
Přípojnice jsou obyčejně kryté izolačním
materiálem. Podél celé délky rozváděče je jeden
přípojnicový oddíl a tento může být vybaven
přepážkami pro rozdělení každé jednotky na
oddíly.

Připojení odboček
Oddíl přívodu obsahuje systém odbočky pro
připojení silových kabelů na pevné spodní
odpojovací kontakty přístroje. Připojení odbočky
jsou vyrobena z elektrolytické mědi. Jsou
vytvořena s plochými přípojnicemi pro celý rozsah
proudů a jsou obyčejně krytá izolačním
materiálem.

Uzemňovač
Každý oddíl přívodu a vývodu může být vybaven
uzemňovačem pro uzemnění kabelu. Stejné
zařízení se může použít pro uzemnění
přípojnicového systému (měření nebo jednotky s
podélnou spojkou).
Může být též instalován přímo na přípojnicový
systém v určeném oddíle (přípojnicové aplikace).
Uzemňovač má zkratovou zapínací schopnost.
Přístroj se ovládá z přední strany rozváděče buď
ručním nebo motorovým ovládáním.
Polohu uzemňovače je možno sledovat na přední
straně rozváděče pomocí ukazatele.

Uzemňovací přípojnice
Uzemňovací přípojnice je vyrobena z elektrolytické
mědi. Probíhá podélně celým rozváděčem, čímž
zaručuje maximální bezpečnost obsluhy a
instalace.

Izolační průchodky a zákryty
Izolační průchodky umístěné v oddíle přístroje
obsahují pevné kontakty pro propojení přístroje s
přípojnicovým oddílem nebo oddílem přívodu.
Jsou jednopólové, vyrobené z epoxidové
pryskyřice.
Zákryty jsou kovové a jsou aktivovány automaticky
během pojezdu přístroje z odpojené polohy do
pracovní polohy a obráceně.

Kabely
Je možno použít jednožilové a třížilové kabely až
do maximálně 6 na fázi v závislosti na jmenovitém
napětí, rozměrech jednotky a průřezu kabelu.
Rozváděč je možno montovat ke stěně v
rozvodně, protože kabely jsou snadno přístupné z
přední strany.

Kovově krytý
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1.3

A

C

D

E

B

Kanál pro výfuk plynu
Kanál pro výfuk plynu je umístěn nad
rozváděčem a probíhá po jeho celé
délce.
Každý výkonový oddíl je vybaven s
klapkou na své horní části. Tato se
otevírá působením tlaku, který vzniká
při poruše, a umožňuje únik plynu do
kanálu.
Obyčejně musí být horké plyny a
žhavé částice vznikající při vnitřním
obloukovém zkratu odvedeny z
prostoru. Rozváděč UniGear je
vybaven kompletním rozsahem
řešení, aby se vyrovnal se všemi
požadavky, jak v případě kdy je
odvedení možné přímo na konci
rozváděče, nebo když jsou
požadována řešení z přední nebo
zadní strany.
Některé instalace, jako např. na
lodích, nedovolují odvedení plynů
mimo prostor, proto byla realizována
pro zajištění bezpečnosti obsluhy a v
souladu s normami jednoúčelová
řešení, jako např. expanzní komory,
absorpční filtry a podélné odváděcí
komíny.

Přípojnicové aplikace
Každá rozváděčová jednotka může
být vybavena doplňující
přípojnicovou aplikací:
• Proudové a napěťové

transformátory pro měření na
přípojnici

• Uzemňovač přípojnicového
systému

• Vstupní kanál v horní části pro
propojení různých rozváděčů
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Bezpečný

Rozváděč UniGear je vybaven veškerým
blokováním a příslušenstvím potřebným pro
zaručení vysoké úrovně bezpečnosti a
spolehlivosti jak pro instalaci tak obsluhu.

Blokování
Bezpečnostní blokování mohou být standardní
blokování (1-2-3) nebo blokování na požadavek (4-
5).
Ta první jsou předpokládána normami a jsou proto
nutná pro zaručení správného sledu manipulace.
Druhá mohou být dodána na požadavek a musí
být předpokládána postupy obsluhy a údržby
instalace. Jejich přítomnost zaručuje nejvyšší
úroveň spolehlivosti i v případě nahodilé chyby a
umožňuje to, co je definováno ABB jako
„bezchybný" systém blokování.

Klíče
Použití blokování s klíčem je velmi důležité při
realizaci blokovací logiky mezi jednotkami stejného
rozváděče nebo jinými rozváděči vysokého,
nízkého a velmi vysokého napětí. Logika je
realizována pomocí distributorů nebo umístěním
klíčů na kroužku.
Podvozek přístroje (6) může být uzamčen v
odpojené poloze a příslušný klíč zámku je možno
vyjmout jen, když je přístroj v této poloze. Zapnutí
(7) a vypnutí (8) uzemňovače může být blokováno
pomocí klíčů. Tento se může vyjmout jen, když je
uzemňovač v opačné poloze, než bylo provedeno
blokování. Tyto zámky se mohou použít také na
uzemňovači přípojnicových aplikací.
Manipulace zajíždění/vyjíždění přístroje (9) a
vypnutí/zapnutí uzemňovače (10) mohou být
zamezeny pomocí zámků s klíčem, které zabrání
nasunutí příslušných ovládacích pák. Klíče je
možno vždy vyjmout.

Visací zámky
Dveře oddílu přístroje (11) a oddílu přívodu (12)
mohou být uzamčeny v uzavřené poloze pomocí
visacích zámků. Tyto se mohou použít v obou
verzích dveří – se šrouby nebo s centrální rukojetí.
Manipulace pro zajíždění/vyjíždění přístroje (13) a
vypínání/zapínání uzemňovače (14) mohou být
zamezeny použitím visacích zámků na drážkách

pro zasouvání příslušných ovládacích pák. Visací
zámek se může také použít na uzemňovači
přípojnicových aplikací.
Kovové oddělovací zákryty (15) se mohou
uzamknout pomocí dvou nezávislých visacích
zámků jak v otevřené tak uzavřené poloze.
Rozváděč je určen pro použití visacích zámků o
průměru 4 až 8 mm.

Blokovací magnety
Blokovací magnety se používají pro provádění
automatické blokovací logiky bez lidského zásahu.
Manipulace pro zajíždění/vyjíždění přístroje (16) a
vypínání/zapínání uzemňovače (17) mohou být
zamezeny. Tento magnet se může také použít na
uzemňovači přípojnicových aplikací.
Dveře oddílu přístroje (18) a oddílu přívodu (19)
mohou být uzamčeny v uzavřené poloze. Magnety
se  mohou použít v obou verzích dveří – se šrouby
nebo s centrální rukojetí.
Magnety působí s aktivní logikou a proto ztráta
pomocného napětí způsobí, že je blokování
účinné.
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1.4

Standardní bezpečností blokování (povinné)

Dodatečná bezpečností blokování (na požadavek)

Visací zámky

Blokovací magnety

Blokování Podmínka

4 A Otevření dveří oddílu přístroje Podvozek v pracovní poloze nebo v nedefinované poloze

B Zajíždění přístroje Otevřené dveře oddílu přístroje

5 A Otevření dveří oddílu přívodu Vypnutý uzemňovač

B Vypnutí uzemňovače Otevřené dveře oddílu přívodu

Blokování Podmínka

1 A Zajíždění/vyjíždění přístroje Zapnutý přístroj

B Zapnutí přístroje Nedefinovaná poloha podvozku

2 A Zajíždění přístroje Nepřipojená vícepólová zástrčka přístroje

B Odpojení vícepólové zástrčky přístroje Podvozek v pracovní nebo nedefinované poloze

3 A Zapnutí uzemňovače Podvozek v pracovní nebo nedefinované poloze

B Zajíždění přístroje Zapnutý uzemňovač

6 Zámek zajíždění přístroje 1) Klíč se může vyjmout jen při podvozku v odpojené poloze

7 Zámek zapnutí uzemňovače Klíč se může vyjmout jen při vypnutém uzemňovači

8 Zámek vypnutí uzemňovače Klíč se může vyjmout jen při zapnutém uzemňovači

9 Nasunutí kliky pro zajíždění/vyjíždění přístroje Je možno vždy vyjmout

10 Nasunutí ovládací páky uzemňovače Je možno vždy vyjmout

11 Otevření dveří oddílu přístroje

12 Otevření dveří oddílu přívodu

13 Nasunutí kliky zajíždění/vyjíždění přístroje

14 Nasunutí ovládací páky uzemňovače

15 Otevření nebo uzavření zákrytů

16 Zajíždění/vyjíždění přístroje

17 Vypnutí a zapnutí uzemňovače

18 Otevření dveří oddílu přístroje 1)

19 Otevření dveří oddílu přívodu 1)

Doplňující zařízení

20 Zabezpečené zákryty Zařízení zablokuje zákryty v uzavřené poloze při vysunutí přístroje z oddílu. Obsluha
nemůže otevřít zákryty ručně. Zákryty se mohou ovládat jen podvozkem přístroje nebo
servisními vozíky.

21 Matrice slučitelnosti Vícepólová zástrčka přístroje a příslušná zásuvka jednotky rozváděče jsou vybaveny s
přístroj – jednotka rozváděče mechanickou matricí, která zabrání zajetí přístroje do rozváděčové jednotky

s nevhodným jmenovitým proudem.

22 Mechanické ovládací zařízení Oddíl přístroje je vybaven mechanickým zařízením, které umožňuje zapínání a nebo
Vypínače vypínání vypínače přímo pomocí ovládacích tlačítek pohonu na přední straně, při

zavřených dveřích. Tlačítka je možno ovládat, když je vypínač v pracovní nebo odpojené
poloze.

Klíče

1)  Na dostupnost se informujte u výrobce
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Typově zkoušený

Rozváděč UniGear byl podroben
veškerým zkouškám požadovaných
normami ČSN, mezinárodními
normami IEC a místními normami
(např. čínská norma GB a ruská
norma GOST). Kromě toho byly
provedeny zkoušky požadované
nejdůležitějšími lodními registry (LR,
DNV, RINA, BV a GL) pro použití
rozváděče v instalacích na lodích.
Jak je uvedeno v ustanoveních
těchto norem, byly zkoušky
provedeny na rozváděčových
jednotkách považovaných za
nejcitlivější na účinky zkoušek a proto
byly výsledky rozšířeny na celý
rozsah.
Zkoušky simulují situace, které se
vyskytnou v instalacích velmi zřídka

Typové zkoušky:
• Krátkodobý a dynamický proud
Zkouška prokazuje, že hlavní silové a uzemňovací
obvody odolávají namáháním způsobeným
průchodem zkratového proudu bez jakéhokoliv
poškození. Je vhodné si povšimnout, že jak
uzemňovací systém výsuvného přístroje tak
uzemňovací přípojnice rozváděče jsou podrobeny
zkoušce. Mechanické a elektrické vlastnosti
hlavního přípojnicového systému, horních a
spodních připojení odbočky nepodléhají změnám i
v případě zkratu.

• Oteplení
Zkouška oteplení se provádí při hodnotě
jmenovitého proudu jednotky rozváděče a
prokazuje, že uvnitř jednotky není nadměrná
teplota. Během zkoušky je kontrolován jak
rozváděč tak přístroje, které mohou být umístěny
(vypínače, stykače, odpínače). Přístroj podrobený
zkoušce na volném vzduchu je schopen snést
vyšší jmenovité proudy než přístroj zasunutý do
rozváděčové jednotky, proto jmenovitý proud
přístroje závisí na charakteristikách rozváděče a na
příslušném systému chlazení (přirozené nebo
nucené).

• Elektrická pevnost izolace
Tyto zkoušky kontrolují, že rozváděč má
dostatečnou schopnost snést jmenovité výdržné
napětí při atmosférickém impulsu a jmenovité
výdržné střídavé napětí. Zkouška jmenovitým
výdržným střídavým napětím se provádí jako
zkouška typová, ale také při kusových zkouškách
na každé vyrobené rozváděčové jednotce.

Zkouška odolnosti proti
oblouku nebo dokonce nikdy. Např. zkrat při maximální

úrovni proudu, pro který byla instalace navržena, je
dosti nerealistický, následkem přítomnosti
komponentů omezujících proud (např. kabelů), a
protože výkon v dispozici je obyčejně nižší než
výkon jmenovitý.
Mimo toho je každá rozváděčová jednotka
podrobena kusovým zkouškám v závodě před
dodávkou. Cílem těchto zkoušek je kontrola
funkce rozváděče spočívající na specifických
charakteristikách každé instalace.

Typové zkoušky:

• Krátkodobý a dynamický proud
• Oteplení a měření odporu hlavního obvodu
• Zkoušky elektrické pevnosti izolace na hlavních

a pomocných obvodech
• Zapínací a vypínací schopnost přístrojů
• Zapínací schopnost uzemňovače
• Mechanické funkce

Typové zkoušky požadované lodními
registry:

• Vysoké teploty okolního vzduchu
• Sklon
• Vibrace

Kusové zkoušky v závodě:

• Vizuální prohlídka a kontrola
• Mechanický sled funkcí
• Kontrola kabeláže
• Elektrický sled funkcí
• Zkoušky elektrické pevnosti izolace
• Měření odporu hlavních obvodů
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1.5

Zkouška sklonu

Vibrační zkouška

• Zapínací a vypínací schopnost přístrojů
Veškeré přístroje (vypínače, stykače a odpínače)
jsou podrobeny vypínacím zkouškám při
jmenovitém a zkratovém proudu. Mimo to jsou
také podrobeny vypínání a zapínání kapacitních a
induktivních zátěží, kondenzátorových baterií a
kabelových vedení.

• Zapínací schopnost uzemňovače
Uzemňovač rozváděče UniGear se může zapnout
při zkratu. Ve skutečnosti je uzemňovač obyčejně
blokován, aby se zabránilo jeho ovládání v
obvodech pod napětím. Avšak kdyby k tomu
došlo, z jakéhokoliv z mnoha důvodů, byla by
obsluha instalace plně chráněna.

• Mechanické funkce
Zkoušky mechanické životnosti všech ovládacích
částí prokazují spolehlivost přístrojů. Všeobecná
zkušenost v elektrotechnickém odvětví ukazuje, že
mechanické poruchy jsou jednou z nejběžnějších
příčin poruchy v instalaci. Rozváděč a v něm
obsažené přístroje jsou zkoušeny prováděním
velkého počtu manipulací – vyššího, než je počet
manipulací obvykle prováděný v instalaci při
provozu. Mimo to jsou komponenty rozváděče
součástí systému programu kvality a jsou
pravidelně podrobovány zkouškám mechanické
životnosti pro ověření, že kvalita je identická s
kvalitou komponentů podrobených typovým
zkouškám.

Typové zkoušky požadované
lodními registry:

• Vysoké teploty okolního vzduchu
Provozní podmínky
elektrotechnických přístrojů v lodních
instalacích jsou obvykle mnohem
těžší než v normálních aplikacích na
pevnině.
Teplota je zajisté jedním z těchto
faktorů a z tohoto důvodu požadují
předpisy lodního registru, aby byl
rozváděč schopen provozu při
vyšších teplotách okolního vzduchu
(45 °C, ale dokonce i vyšších), než
jsou teploty požadované normami
ČSN (IEC) (40 °C).

• Sklon
Provádí se zkouška na skloněném rozváděči po
stanovenou dobu až do 25° alternativně na všech
čtyřech stranách a při ovládání přístrojů (vypínač,
stykač a uzemňovač). Zkouška prokazuje, že je
rozváděč schopen vydržet tyto extrémní pracovní
podmínky, a že všechny obsažené přístroje mohou
být ovládány bez problémů a bez poškození.

• Vibrace
Spolehlivost a odolnost rozváděče UniGear byla
konečně ověřena výsledkem výdržné zkoušky
mechanických namáhání způsobených vibrací.
Pracovní podmínky v lodních instalacích a na
mořských plošinách vyžadují, aby byl rozváděč
schopen provozu v prostředí silně postiženém
vibracemi, takovými jako jsou vibrace způsobené
poháněcími motory na palubě velkých lodí nebo na
vrtných zařízeních naftových vrtacích souprav.
Rozváděč byl podroben vibrační zkoušce v
kmitočtovém pásmu od 2 do 100 Hz a
následujícím impulsem s:
– amplitudou 1 mm v rozsahu kmitočtu mezi 2

a 13,2 Hz.
– amplitudou zrychlení 0,7 g v rozsahu kmitočtu

mezi 13,2 a 100 Hz.
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Při vývoji moderního rozváděče vysokého napětí
musí být bezpečnost obsluhy na prvním místě a to
je důvod, proč byl rozváděč UniGear navržen a
zkoušen, aby vyhověl při vnitřním obloukovém
zkratu způsobeném zkratovým proudem stejné
úrovně jako je maximální úroveň zkratové
odolnosti.
Zkoušky prokazují, že kovové krytí rozváděče
UniGear je schopné chránit obsluhu působící
blízko rozváděče v případě poruchy, která zahrnuje
také vznik vnitřního obloukového zkratu.
Vnitřní obloukový zkrat patří mezi velmi
nepravděpodobné poruchy, i když může být
teoreticky způsoben různými faktory jako
například:
• Vady izolace následkem zhoršení kvality

komponentů. Jako příklad příčin mohou být
nepříznivé podmínky prostředí a silně znečištěná
atmosféra.

• Přepětí atmosférického původu nebo vytvářené
provozem komponentu.

• Nesprávné manipulace způsobené
nerespektováním postupů nebo nedostatečná
instruktáž pověřené obsluhy instalace.

• Zlomení nebo poškození bezpečnostních
blokování.

• Přehřátí kontaktních ploch následkem
přítomnosti korozivních prostředků nebo když
nejsou spoje dostatečně utažené.

• Vniknutí malých živočichů do rozváděče.
• Uvnitř rozváděče byl ponechán materiál během

provádění údržby.
Charakteristiky rozváděče UniGear značně redukují
výskyt těchto příčin způsobujících poruchy, ale
některé z nich nemohou být zcela eliminovány.

Energie vytvářená vnitřním obloukovým zkratem
vyvolává tyto jevy:
• Zvýšení vnitřního tlaku
• Zvýšení teploty
• Vizuální a zvukové efekty
• Mechanická namáhání konstrukce rozváděče
• Tavení, rozklad a odpařování materiálů
Bez vhodné kontroly mohou mít tyto jevy velmi
vážné následky pro obsluhu, jako např. poranění
(následkem rázové vlny, odletujících částí a
otevření dveří) a popáleniny (následkem emise
horkých plynů).

Zkouška kontroluje, že dveře oddílů zůstávají
zavřené a že z rozváděče neodletují žádné
komponenty, i když jsou vystaveny velmi vysokým
tlakům, a že nepronikají žádné plameny nebo
žhavé plyny, a tím zajišťují fyzickou integritu
obsluhy působící blízko rozváděče.
Mimo to, že nevznikají díry v externě volně
přístupných částech krytí a konečně, že veškerá
připojení na uzemňovací obvod zůstávají účinná a
tím je zaručena bezpečnost obsluhy, která může
přistoupit k rozváděči po poruše.
Norma ČSN 60298 (IEC 60298) popisuje metody,
které je nutno použít při provádění zkoušky a
kritéria, která musí rozváděč splňovat uvádí v
příloze AA. Rozváděč UniGear plně vyhovuje všem
paramentům uvedeným v normě pro zařízení s
přístupem třídy A a všem uvedeným kritériím:
1 Dvéře rozváděče musí zůstat zavřené a nesmí

dojít k otevření krycích panelů.
2 Žádná část rozváděče, která může být

nebezpečná pro obsluhu nesmí odletovat.
3 V externím krytí rozváděče v částech

přístupných obsluze se nesmí objevit žádné díry
4 Vertikálně uspořádané indikátory z plošné

textilie umístěné mimo rozváděč nesmí začít
hořet.

5 Horizontálně uspořádané indikátory z plošné
textilie umístěné mimo rozváděč nesmí začít
hořet.

6 Veškerá uzemňovací připojení rozváděče musí
zůstat účinná.

Při instalaci rozváděče se musí vzít v úvahu
některé základní body:
• Velikost zkratového proudu (16…50 kA)
• Doba poruchy ( 0,1…1 s)
• Únikové cesty pro horké a toxické plyny

uvolňované hořením materiálů
• Rozměry prostoru se zvláštní pozorností pro

výšku.
Parametry každého specifického zařízení mají za
následek, že odvedení horkých plynů a žhavých
částic se musí velmi pečlivě kontrolovat, aby se
zajistila a zachovala bezpečnost obsluhy.
Rozváděč UniGear se vybaven kompletním
rozsahem řešení , aby zvládl veškeré požadavky,
když je odvedení možné uvnitř prostoru, ale také
když toto není slučitelné s charakteristikami
zařízení jako v případě lodních instalací.

Odolný pro vnitřním obloukovým zkratům
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1.6

ITH
Snímače sestávají z mikrospínačů umístěných v
horní části rozváděče blízko klapek výfuku plynu tří
výkonových oddílů (přístroje, přípojnice, přívodu).
Rázová vlna otevírá klapky a ovládá mikrospínače
připojené na vypínací spouště vypínačů.

FRD
Tento systém sestává z tlakových snímačů
umístěných v pomocném oddíle a připojených na
tři výkonové oddíly pomocí úzkých trubek.
Snímače detekují narůstající čelo tlakové vlny,
která se vytváří při vzplanutí oblouku a reagují
vypnutím vypínačů. Snímače jsou chráněné proti
vnějšímu prostředí a mohou být kontrolovány i při
provozu rozváděče.

TVOC
Tento systém sestává ze zařízení elektronického
monitorování umístěného v pomocném oddíle,
kterému podléhají optické snímače. Tyto jsou
rozmístěny v různých výkonových oddílech a jsou
připojeny na zařízení pomocí optických vláken.
Jestliže je překročena určitá stanovená světelná
úroveň, vypíná zařízení vypínače. Aby se zabránilo
ovlivnění systému následkem osvětlení náhodně
vytvářené vnějšími vlivy (záblesk kamery, odrazy
vnějších světel atd.), je možno připojit také
proudové transformátory. Ochranný modul může
vyslat vypínací povel na vypínač, jen když obdrží
současně světelný signál a signál zkratového
proudu.

REA
Toto zařízení je skutečné ochranné relé obsahující
aktivní ochranné funkce proti poruše následkem
vnitřního obloukového zkratu, ochranu proti
zkratovému nadproudu a kontrolní funkci vypínače.
Tento systém využívá síť optických vláken vhodně
umístěných v rozváděči (radiálně nebo kruhově) a
připojení na proudové transformátory pro detekci
poruchy a ovládá vypínač.

Rozváděč UniGear nabízí kompletní pasivní
ochranu proti účinkům poruchy následkem
vnitřního obloukového zkratu pomocí jeho
konstrukce pro dobu 1 s do 40 kA a 0,5 s při 50
kA.
ABB také vyvinula ochranné systémy, které
umožňují dosažení velmi důležitých cílů:
• Detekci a uhašení oblouku, obyčejně za méně

než 100 ms.
• Omezení následků poruchy na přístroj
• Omezení vyřazení z provozu jen na postižený

oddíl nebo jednotku.

Pro aktivní ochranu proti vnitřnímu obloukovému
zkratu je možno instalovat do různých prostorů
zařízení sestávající z různých typů snímačů, které
detekují bezprostřední záblesk poruchy a provádí
selektivní vypnutí vypínačů.
Omezující systémy spočívají na snímačích, které
využívají tlak nebo záblesk vytvářený poruchou.
Zařízení ITH a FRD (doba aktivace 20 ms) patří do
dřívější řady, zatím co systémy TVOC a REA (doba
aktivace 3 ms) do pozdější.

Ocel

Měď

Kabely

Doba trvání oblouku
a způsobené poškození
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Rozváděč UniGear může být vybaven
nejširším rozsahem přístrojů, které
jsou k dispozici dnes na trhu, a z
těchto přístrojů zaujímají dnes
vakuové vypínače přední důležitost
ve všech sektorech primární
distribuce. Vakuové vypínače
pokrývají celý rozsah parametrů
rozváděče a proto celý rozsah
aplikací.
Desítky let zkušeností získaných při
vývoji a použití vakuových zhášedel
se dnes odráží v sortimentu vypínačů
ABB, které vynikají svými
výjimečnými elektrickými a
mechanickými charakteristikami,

velmi dlouhou životnosti bez údržby, kompaktností
a použitím vysoce inovačních konstrukčních
technik.
ABB vyvíjí a vyrábí kompletní rozsah zhášedel pro
použití ve vypínačích a stykačích a pro veškeré
aplikace vysokého napětí.

VD4
Zhášedla vypínačů VD4 pro vysokého napětí
využívají vakuum pro zhášení elektrického oblouku
a jako izolačního média.
Díky ojedinělým vlastnostem vakua a použité
vypínací technice, nastává vypínání proudu bez
utržení proudu a bez vytváření přepětí. Nedochází
k jevu opětného zapálení po vypnutí a obnovení
dielektrických vlastností po vypnutí nastává velmi
rychle.
K dispozici jsou vypínače pro každou oblast
distribuce elektrické energie. Je možno je zvláště
doporučit pro použití v obloukových pecích,
venkovních vedeních s častým opětným
zapínáním, rychle přepínajících systémech a ve
velmi znečištěných zařízeních jakož i za obtížných
podmínek prostředí.

Póly
Vypínače VD4 pro vysokého napětí používají
vakuová zhášedla zalévaná v pólech z pryskyřice.
Zalití zhášedel do pryskyřice obzvláště zvyšuje
odolnost pólů vypínače a chrání zhášedlo před
rázy, usazováním prachu a vlhkosti.

Ve vakuovém zhášedle jsou uloženy kontakty a
zhášedlo tvoří zhášecí komoru.
Vypínače ABB používají nejmodernější vakuovou
vypínací techniku: s radiálním magnetickým tokem
pro vypínače se středními a nízkými výkony a s
axiálním magnetickým tokem pro vypínače s
vysokou vypínací schopností. Obě techniky
zaručují rovnoměrné rozdělení pat oblouku po celé
ploše kontaktů, umožňující maximální výkony při
všech hodnotách proudu.
Konstrukce vakuového zhášedla je relativně
jednoduchá. Vnější pouzdro sestává z
keramického izolátoru uzavřeného na koncích
kryty z nerezové oceli. Srdce zhášedla se skládá z
hlavních kontaktů. Použití vícevrstvé struktury a
vhodných materiálů (slitina chrómu a mědi, měď
ocel) zaručuje vysoké výkony za všech provozních
a poruchových podmínek, velkou mechanickou
životnost a vynikající elektrickou a tepelnou
vodivost. Vícevrstvá struktura se provádí pomocí
svařovacího procesu v atmosféře s velmi vysokým
vakuem.
Zhášedlo proto neobsahuje žádný ionizovatelný
materiál. Při odpojení kontaktů se vytváří stejně
elektrický oblouk, který sestává výlučně z
roztavených a odpařených materiálů kontaktů.
Elektrický oblouk je udržován externí energií do
průchodu proudu nulou.
Kontrola úrovně vakua není nutná, protože póly
vypínače jsou hermeticky uzavřené tlakové
systémy na dobu životnosti a nevyžadují údržbu.

Pohon
Vypínač VD4 je vybaven pohonem s mechanickým
nastřádáním energie. Má automatické vybavení a
proto umožňuje vypínání a zapínání nezávisle na
obsluze.
Pružinový systém pohonu se může nastřádat
ručně nebo převodovým motorem.
Přístroj je možno vypnout a zapnout pomocí
tlačítek na přední straně pohonu nebo pomocí
elektrických spouští (zapínací, vypínací,
podpěťová).
Vypínače jsou vždy vybaveny zařízením proti
pumpování pro vyloučení možnosti současného
vypínacího a zapínacího povelu, zapínacích povelů
s nenastřádanými pružinami nebo s kontakty, které
ještě nejsou v jejich koncové poloze.

Vakuové vypínače
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1.7

Normy
ČSN EN 62271-100 (IEC 62271-100)
pro vypínač

VM1
Konvenční pohon s mechanicky
nastřádanou energií vypínačů VD4
může být nahrazen magnetickým
pohonem, čímž vzniká série vypínačů
VM1.
Veškeré charakteristiky vypínačů
popsané v této kapitole zůstávají
nezměněné s výjimkou charakteristik
pohonu.
Pohon spočívá na značně
redukovaném počtu komponentů:

Podvozek
Póly a pohon jsou upevněny na kovovém nosníku
a manipulačním podvozku.
Podvozek je opatřen systémem kol, která umožňují
manipulace zajíždění a vyjíždění přístroje z
rozváděče při zavřených dveřích. Podvozek
zajišťuje účinné uzemnění vypínače pomocí kovové
konstrukce rozváděčové jednotky. Alternativně
může být podvozek vybaven zástrčkou pro
uzemnění pomocí jednoúčelového obvodu až k
hlavní uzemňovací přípojnici rozváděče.
Podvozek vakuového vypínače může být ovládán
motorem. Manipulace zajíždění a vyjíždění se
mohou provádět pomocí elektrických ovládacích
prvků, buď místně obsluhou nebo dálkovým
systémem.

Rozhraní obsluhy přístroje
Přední část vypínače představuje rozhraní přístroje
pro obsluhu uživatele. Je vybaveno tímto
příslušenstvím:
• Vypínacím tlačítkem
• Zapínacím tlačítkem
• Počítadlem spínacích cyklů
• Ukazatelem vypnuté a zapnuté polohy vypínače
• Ukazatelem nastřádaného nebo nenastřádaného

stavu pružin pohonu
• Ručním střádacím zařízením pružin pohonu
• Voličem pro vyřazení podpěťové spouště

(volitelně)

• Pohon s permanentními magnety. Srdce
pohonu sestává z magnetického pohonu, který
provádí manipulace zapínání a vypínání a drží
hlavní kontakty v poloze dosažené po
manipulaci. Působení magnetu pohonu se
přenáší na zhášedla pomocí jednoduché
převodové páky.

• Elektronické ovládací zařízení. Veškeré funkce
(spuštění, ovládání, střádání energie a časovací
jednotka) jsou prováděny z integrovaného
elektronického ovladače. Vypínač je vybaven
multinapěťovým napáječem na stejnosměrný a
střídavý proud.

• Kondenzátory. Energie potřebná pro spínání
pohonu se získává pomocí obsažené
kondenzátorové baterie. Nastřádaná energie
zaručuje kompletní sled opětného zapínání
O-C-O.

• Polohové snímače. Poloha kontaktů vypínače
je detekována pomocí elektronických
bezdotykových snímačů.
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Systém automatického ofukování je vysoce
inovační technika v oblasti plynových vypínačů
původně používaná pro přístroje velmi vysokého
napětí.
Kombinace kompresní techniky a techniky
vlastního ofukování umožňuje dosažení nejlepších
provozních vlastností při všech hodnotách proudu.
Obě techniky jsou vždy k dispozici, ale zatímco
první pracuje optimálně při spínání malých proudů,
druhá působí účinně během zhášení vyšších
hodnot proudu.
Technika automatického ofukování umožňuje
použití menších množství plynu, než množství
požadovaná u vypínačů založených na jiných
technikách. Ze stejného důvodu je také značně
snížen tlak plynu. Technika automatického
ofukování zaručuje izolační výdržné napětí a
vypínací schopnost do 30 % jmenovité hodnoty i
při nulovém relativním tlaku.
Celá řada vypínačů HD4 používá stejný tlak plynu
pro všechny jmenovité napěťové úrovně
(12-17,5-25 kV).
Kontrola úrovně tlaku plynu SF

6
 není nutná,

protože póly vypínače jsou hermeticky uzavřené
tlakové systémy na dobu životnosti a nevyžadují
údržbu. V každém případě jsou vybavené tlakovým
kontrolním zařízení pro kontrolu po přepravě,
poškození nebo nesprávném použití.

Pohon
Vypínač HD4 je vybaven pohonem s mechanickým
nastřádáním energie. Má automatické vybavení a
proto umožňuje vypínání a zapínání nezávisle na
obsluze.
Pružinový systém pohonu se může nastřádat
ručně nebo převodovým motorem.
Pohon je stejného typu pro celou řadu a má
standardizovaný rozsah příslušenství a náhradních
dílů. Všechny komponenty příslušenství se mohou
snadno vyměnit pomocí nástrčných konektorů.
Přístroj je možno vypnout a zapnout pomocí
tlačítek na přední straně pohonu nebo pomocí
elektrických spouští (zapínací, vypínací,
podpěťová).
Vypínače jsou vždy vybaveny zařízením proti
pumpování pro vyloučení možnosti současného
vypínacího a zapínacího povelu, zapínacích povelů
s nenastřádanými pružinami nebo s kontakty, které
ještě nejsou v jejich koncové poloze.

Jednoúrovňové a dvouúrovňové
rozváděče mohou být vybaveny buď
vakuovými vypínači nebo vypínači s
plynem SF

6
.

Série vakuových vypínačů a vypínačů
SF

6
 ABB jsou mechanicky záměnné a

do stejné rozváděčové jednotky je
možno proto umístit oba typy
přístroje.
Jen ABB může nabídnout přístroje
obou technik pro celý rozsah
aplikací, napěťových úrovní (12-17,5-
25 kV), jmenovitého proudu
(630…4000 A), a vypínací schopnosti
(16….50 kA), přičemž je dána
možnost výběru vypínačů, které jsou
nejvhodnější pro charakteristiky
instalace a spínaných a chráněných
přívodů.

Dlouhá a ověřená zkušenost ABB prokazuje, že
oba typy vypínačů jsou stejně efektivní a proto je
umožněn optimalizovaný výběr jejich použití.

HD4
Vypínače HD4 vysokého napětí používají plyn
fluorid sírový (SF

6
) pro zhášení elektrického

oblouku a jako izolační médium.
Díky vynikajícím vlastnostem plynu SF

6
 probíhá

vypínání bez utržení proudu a bez vzniku přepětí.
Nedochází k jevu opětného zapálení po vypnutí a
obnovení dielektrických vlastností po vypnutí
nastává velmi rychle.
K dispozici jsou vypínače pro všechny aplikace
distribuce elektrické energie. Je možno je zvláště
doporučit pro použití u kondenzátorových baterií,
kompenzačních reaktancí, olejových
transformátorů a v instalacích, kde jsou
instalovány komponenty, které jsou zvláště citlivé
na dielektrická a dynamická namáhání (např. staré
kabely nebo transformátory).

Póly
Póly vypínače HD4 používají vypínací systém
automatického ofukování kombinující kompresní
techniku a techniku vlastního ofukování do
jednoho řešení.

Vypínač SF6
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1.8

Podvozek
Póly a pohon jsou upevněny na kovovém nosníku
a manipulačním podvozku.
Podvozek je opatřen systémem kol, která umožňují
manipulace zajíždění a vyjíždění přístroje z
rozváděče při zavřených dveřích. Podvozek
zajišťuje účinné uzemnění vypínače pomocí kovové
konstrukce rozváděčové jednotky. Alternativně
může být podvozek vybaven zástrčkou pro
uzemnění pomocí jednoúčelového obvodu až k
hlavní uzemňovací přípojnici rozváděče.

Rozhraní obsluhy přístroje
Přední část vypínače představuje rozhraní přístroje
pro obsluhu uživatele. Je vybaveno tímto
příslušenstvím:
• Vypínacím tlačítkem
• Zapínacím tlačítkem
• Počítadlem spínacích cyklů
• Ukazatelem vypnuté a zapnuté polohy vypínače
• Ukazatelem nastřádaného nebo nenastřádaného

stavu pružin pohonu
• Ručním střádacím zařízením pružin pohonu
• Voličem pro vyřazení podpěťové spouště

(volitelně)
• Indikátorem tlaku plynu s diodou LED (volitelně)

Normy
ČSN EN 62271-100 (IEC 62271-100) pro vypínač
IEC 60376 pro plyn SF

6
.

HD4-HXA
Řada vypínačů HD4 je
obohacena provedením
HXA.
Tato řada vypínačů si
zachovává všechny
charakteristiky popsané
v této kapitole, vyniká
však svou schopností
spínání zátěží s velkými
stejnosměrnými
složkami. Pro vypínací
schopnost 40 kA a
nižší, jsou schopné
spínat zátěže se
stejnosměrnými
složkami I

DC
 = 100%.

Při 50 kA je
stejnosměrná složka
redukována na 50%.

Tyto vypínače se mohou použít ve všech
instalacích zasažených velkými stejnosměrnými
složkami, ale jejich přirozené pole použití se
nachází při spínání ochranných transformátorů
pomocných obvodů v elektrárnách.
Vyhovují normě ČSN EN 62271-100 (IEC 62271-
100).
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Stykače typu V-Contact na vysoké
napětí jsou přístroje vhodné pro
spínání střídavého proudu a používají
se obyčejně pro ovládání přívodů
vyžadujících vysoký počet spínacích
cyklů za hodinu.
Jsou vhodné pro spínání a jištění
motorů, transformátorů a
kompenzačních baterií účiníku. Při
vybavení vhodnými pojistkami je
možno je použít v obvodech s
poruchovými úrovněmi do 1000 MVA.
Elektrická životnost stykačů
V-Contact je stanovena pro kategorii
AC3, 100 000 spínacích cyklů
(zapnutí-vypnutí), vypínaný proud
400 A.
Stykače sestávají z monobloku z

Pohon s mechanickou západkou
Toto je mechanické zařízení, které po zapnutí
stykače zachytí pohonné vybavení a drží stykač
zapnutý, když jsou již cívky pohonu bez napětí.
Zařízení mechanické západky obsahuje vypínací
spoušť pro mžikové ovládání, vypínací tlačítko a
vybavovací zařízení v případě vypínání pojistkami

Pojistky
Stykač je vybaven pojistkami vysokého napětí pro
jištění ovládaných přívodů.
Koordinace mezi stykačem, pojistkami a ochranou
jednotkou je zaručena podle normy ČSN EN 60470
(IEC 60470) pro přístroj ve třídě C.
Rám držáku pojistek je obvykle určen pro montáž
sady tří pojistek se středními rozměry a typem
spouště, podle těchto norem:
• DIN 43625
• BS 2692
Je možno použít následující pojistky:
• Typu DIN s délkou 192, 292 a 442 mm
• Typu BS s délkou 235, 305, 410, 454 a 553 mm
Rámy držáků pojistek jsou vybaveny zařízením pro
automatické vypnutí, když vybaví jen jedna
pojistka. Stejné zařízení zabrání zapnutí stykače,
když chybí jen jedna pojistka.
Řada pojistek ABB pro jištění transformátorů má
typové označení CEF, zatím co řada s typovým
označením CEM je určena pro motory a
kondenzátory.

Napěťový transformátor
Stykač může být vybaven dvoupólovým
napěťovým transformátorem doplněným
příslušnými ochrannými pojistkami. Napěťový
transformátor se používá pro napájení cívek
pohonu stykače. Mimo napájení stykače může
také napájet jiné komponenty rozváděčové
jednotky (svítidla, signalizační zařízení, pomocná
relé atd.) do maximálního výkonu 50 VA.

pryskyřice obsahujícího tyto komponenty:
• Vakuová zhášedla
• Pohonné vybavení
• Ovládací magnet
• Multinapěťový napáječ
• Příslušenství a pomocné kontakty
Stykače V-Contact se vyrábí v následujících
provedeních:
• V7 pro napětí do 7,2 kV
• V12 pro napětí do 12 kV
Obě provedení jsou k dispozici vybavené pohonem
s elektrickou nebo mechanickou západkou.
Stykače V-Contact jsou mechanicky záměnné s
celou sérií vypínačů ABB a do stejné rozváděčové
jednotky se mohou proto umístit oba typy přístrojů
bez rozdílu.

Stejné základní komponenty stykače V-Contact se
také používají pro realizaci kompaktního rozváděče
UniGear typ ZVC. Specifické charakteristiky a
příslušné aplikace jsou uvedeny v
kapitole 3.

Pohon s elektrickou západkou
Zapnutí hlavních kontaktů se dosahuje pomocí
ovládacího magnetu. Vypnutí je provedeno díky
působení zpětné pružiny. Stykač zůstává v
zapnuté poloze, pokud zůstává elektromagnet pod
napětím a vypíná automaticky při odpojení
pomocného napětí.

Vakuový stykač
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1.9

Pojistka podle normy BS

(1) Omezeno pojistkami
(2) Výdržné hodnoty

vnitřního obloukového
zkratu jsou zaručeny v
oddílech na straně
napájení pojistky
(přípojnice a přístroje)
konstrukcí rozváděče a
na straně zátěže
(přívod) omezujícími
vlastnostmi pojistek.

Elektrické charakteristiky

Jmenovité napětí

Jmenovité izolační napětí

Jmenovité krátkodobé výdržné střídavé napětí

Jmenovité výdržné napětí při atmosférickém impulsu

Jmenovitý kmitočet

Jmenovitý krátkodobý výdržný proud

Jmenovitý dynamický proud

Výdržný proud při vnitřním obloukovém zkratu (2)

Maximální jmenovitý proud stykače

Maximální výkony stykače s pojistkami

Motory

Transformátory

Kondenzátory

Maximální zatěžovací proudy pojistek

Přívod Transformátory Motory Kondenzátory

Jmenovitý Pojistka Maximální Pojistka Maximální   Pojistka             Maximální
proud zatížení zatížení zatížení

Pojistka podle normy DIN

Normy
ČSN EN 60470 (IEC 60470) pro stykač
ČSN EN 60282-1 (IEC 60282-1) pro pojistky

3,6

3,6

16

40

50-60

...50

...125

…40

…50

400

kV

kV

KV 1 min

kV

Hz

kA (1)

kA

kA 1 s

kA 0,5 s

A

12

12

28

75

50-60

...50

...125

…40

…50

400

7,2

7,2

20

60

50-60

...50

...125

…40

…50

400

3,6 kV 200 A 160 A 315 A 250 A 450 A 360 A

7,2 kV 200 A 160 A 315 A 250 A 355 A 285 A

12 kV 200 A 160 A 200 A 160 A 200 A 160 A

1500

2000

1500

kW

kVA

kVAR

5000

5000

4800

3000

4000

3000
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Servisní vozíky

Řada UniGear je vybavena  veškerými servisními
vozíky potřebnými pro doplnění rozváděče a
požadovanými pro manipulace ovládání a během
údržby.
Podvozky jsou rozděleny do čtyřech různých typů:
• Uzemnění bez zapínací schopnosti
• Uzemnění se zapínací schopností
• Zkouška kabelů
• Odpojení.

Při zajíždění zvedne uzemňovací podvozek hlavní
přípojnice jen horní zákryt a uzemní kontakty
připojené k horním odbočkám (a proto k hlavnímu
přípojnicovému systému) pomocí konstrukce
rozváděče.
Při zajíždění zvedne uzemňovací podvozek
silového kabelu jen spodní zákryt a uzemní
kontakty připojené ke spodním odbočkám (a proto
k silovým kabelům) pomocí konstrukce rozváděče.
Tyto podvozky se mohou použít také pro jednotky
podélné spojky přípojnice. V tomto případě
uzemňují jednu ze dvou stran hlavního
přípojnicového systému.

Uzemňovací podvozek se zapínací
schopnosti
Tyto podvozky provádějí stejnou funkci jako
uzemňovače se zapínací schopnosti.
Sestávají z vypínačů vybavených jen s horními
vývody (uzemnění hlavní přípojnice) nebo spodními
vývody (uzemnění silového kabelu). Kontakty bez
vývodů jsou zkratovány měděným pasem a
spojeny se zemí pomocí podvozku přístroje.
Zachovávají si veškeré charakteristiky vypínačů,
jako např. plnou zapínací a vypínací schopnost
obvodů pod napětím za poruchových podmínek.
Používají se pro zajištění velmi účinného uzemnění
obvodů namáhaných při poruše. Umožňují
provádění vypínání a zapínání rychle s dálkovým
elektrickým ovládáním.
Použití těchto podvozků předpokládá vyjmutí
přístroje z rozváděče (vypínače nebo stykače) a
jeho náhradu podvozkem. Jednotky předem
určené pro použití uzemňovacích podvozků, jsou
vybavené blokováním s klíčem, které při aktivaci
zabrání jejich zajetí.
Tento podvozek je k dispozici ve dvou
provedeních:
• Uzemnění hlavního přípojnicového systému;
• Uzemnění silových kabelů.
Při zajíždění zvedne uzemňovací podvozek hlavní
přípojnice jen horní zákryt a připojí se na kontakty
připojené k horním odbočkám (a proto k hlavnímu
přípojnicovému systému) pro sepnutí na zem
pomocí pohonu.

Uzemňovací podvozek bez zapínací
schopnosti
Tyto podvozky provádějí stejnou funkci jako
uzemňovače bez zapínací schopnosti. Proto
nemají schopnost uzemňovat obvody pod napětím
za poruchových podmínek.
Používají se pro zajištění pevného dodatečného
uzemňování, jak je požadováno při postupech
ovládání a údržby instalace, jako další záruka pro
obsluhu.
Použití těchto podvozků předpokládá vyjmutí
přístroje z rozváděče (vypínače nebo stykače) a
jeho náhradu podvozkem. Jednotky předem
určené pro použití uzemňovacích podvozků, jsou
vybavené blokováním s klíčem, které při aktivaci
zabrání jejich zajetí.
Tento podvozek je k dispozici ve dvou
provedeních:
• Uzemnění hlavního přípojnicového systému;
• Uzemnění silových kabelů.
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1.10

Při zajíždění zvedne uzemňovací podvozek
silového kabelu jen spodní zákryt a připojí se na
kontakty připojené ke spodním odbočkám (a proto
k silovým kabelům) pro sepnutí na zem pomocí
pohonu.
Tyto podvozky se mohou použít také pro jednotky
podélné spojky přípojnice. V tomto případě
uzemňují jednu ze dvou stran hlavního
přípojnicového systému.

Zkušební podvozek silových kabelů
Tyto podvozky umožňují provedení napěťových
zkoušek kabelů bez vstupu do jednotky přívodu
nebo odpojení kabelů od rozváděče.
Použití těchto podvozků předpokládá vyjmutí
přístroje z rozváděče (vypínače nebo stykače) a
jeho náhradu podvozkem.
Při zajíždění zvedne podvozek jen spodní zákryt a
pomocí konektorů, kterými je vybaven, umožní
připojení kabelů zkušebního přístroje.
Tento podvozek se může použít jen v přívodních a
vývodních jednotkách.

Odpojovací podvozek
Odpojovací podvozek umožňuje přímé propojení
horních a spodních kontaktů rozváděče.
Propojení je provedeno velmi bezpečně s použitím
pólů vypínačů pro izolování spojovacích pasů od
vnějšího prostředí. V přívodních a vývodních
jednotkách propojuje hlavní systém přípojnic se
silovými kabely, zatímco v jednotkách podélné
spojky přípojnice dvě strany systému přípojnic.
Tento podvozek se používá v rozváděčích UniGear
pro provedení přívodů a vývodů bez vypínačů v
hvězdicových sítích, pro provedení kabelových
propojení mezi dvěma rozváděči postavenými
čelem k sobě a pro provedení propojovacích
jednotek a pro vytvoření konfigurace podélné
spojky přípojnice-pevné spojky s dvojitým
odpojením (v tomto případě jsou obě jednotky
provedeny z podélné spojky přípojnice, první je
vybavená vypínačem a druhá s odpojovacím
podvozkem).
Jednotky předem určené pro použití odpojovacích
podvozků, jsou vybavené blokováním s klíčem,
které při aktivaci zabrání jejich zajetí.

Uzemňovací podvozek
systému hlavní přípojnice
bez zapínací schopnosti

Uzemňovací podvozek
silových kabelů bez zapínací
schopnosti

Zkušební podvozek kabelů

Uzemňovací podvozek
systému hlavní přípojnice
se zapínací schopností

Uzemňovací podvozek
silových kabelů se zapínací
schopností

Odpojovací podvozek
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Odpínač

Jednotky DF jsou vybaveny odpínači
typu NAL.
Tyto jednotky se používají pro spínání
a jištění přívodů a transformátorů
nebo transformátorů pomocné
obsluhy v elektrárnách .
Odpínače NAL jsou vzduchem
izolované přístroje vysokého napětí
sestávající z pevného nosníku, na
kterém jsou upevněny nosné
izolátory (horní a spodní), kontaktní
systém (pevný a pohyblivý) a
kontaktní držáky (pojistek nebo
odpojovacích pasů). Odpínač je
vybaven dvěma systémy pohyblivých
nožových kontaktů. Hlavními
kontakty (kterými prochází zatěžovací
proud v zapnuté poloze spínače) a
opalovacími kontakty (kterými
prochází proud během vypínání a
zapínání). Toto řešení znamená, že
hlavní kontakty nejsou namáhány a
proto se nemění elektrické
charakteristiky přístroje.

Během vypínání odpínače se stlačuje působením
pístu ve válci horního izolátoru vzduch. V okamžiku
oddělení kontaktů je oblouk ochlazován a
deionizován díky působení proudu stlačeného
vzduchu, který proudí speciální tryskou. Toto vede
k postupnému zvýšení odporu oblouku, který je
rozhodující pro jeho zhášení. Pohyb pístů je
synchronizován s pohybem opakovacích kontaktů
odpínače, tak aby byl  zajištěn největší průtok
vzduchu v okamžiku oddělení kontaktů a tím se
dosáhlo bezpečného zhasnutí oblouku.

Jednotka může být vybavena odpojovacími pasy
(jednotka odpínače typu NAL) nebo pojistkami
vysokého napětí (jednotka odpínače s pojistkami
typu NALF). Odpínač NALF je vybaven
automatickým vybavovacím mechanismem pro
vypínání pojistkami a je určen pro použití pojistek
podle normy DIN 43625. Řada pojistek ABB pro
jištění transformátorů má typové označení CEF.
Každá jednotka je vybavena uzemňovačem se
zapínací schopností pro uzemnění kabelů.
Ovládání odpínače stejně jako uzemňovače se
provádí z přední strany rozváděče pomocí ručního
ovládání. Polohu obou přístrojů je možno sledovat
přímo z přední části rozváděče průzorem.
Jednotka může být vybavena sadou tři
proudových transformátorů nebo měřícími snímači.

Jednotka DF sestává ze dvou výkonových
prostorů: přípojnice a přívod. Přívod obsahuje jak
odpínač tak připojovací svorky silových kabelů.
Oddělení obou prostorů nastává automaticky
zapnutím uzemňovače. Odpojovací zákryt vytváří
kompletní oddělení pevných kontaktů odpínače a
zabrání přístupu obsluhy k horním pevným
kontaktům. Toto umožňuje provádět údržbu na
kabelech a pojistkách, přičemž zbytek rozváděče
zůstává v provozu.
Odpínač, uzemňovač a přístupové dveře do oddílu
přívodu jsou navzájem blokovány pro zaručení
maximální bezpečnosti obsluhy a správnou
manipulaci.

Každá jednotka je vybavena pomocným nn
oddílem, kde jsou uloženy přístroje a kabeláž.
Všechny jednotky jsou přístupné z přední strany a
údržba i ovládací manipulace mohou být proto
prováděny i při instalaci rozváděče u stěny.

Normy
ČSN EN 60265-1 (IEC 60265-1) pro odpínač
ČSN EN 60282-1 (IEC 60282-1) pro pojistky
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1.11

kV 25 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600

3 10 16 25 25 40 40 63 63 100 100 100 100
5 6 10 16 16 25 25 40 40 63 63 100 100 100 100
6 6 6 10 10 16 16 25 25 25 40 40 63 63 100 100
10 6 6 10 10 16 16 25 25 25 40 40 63 63 100 100
12 6 6 6 10 10 16 16 25 25 40 40 40 63 63 100 100 100
15 6 6 6 10 10 16 16 25 25 25 40 40 40 63 63 100 100
17 6 6 6 6 6 10 16 16 25 25 25 40 40 63 63 63 100 100
20 6 6 6 6 6 10 16 16 16 25 25 40 40 40 63 63
24 6 6 6 6 6 6 10 16 16 16 25 25 40 40 40 63 63

(1) Omezeno pojistkami
(2) Výdržné hodnoty vnitřního obloukového

zkratu jsou zaručeny v oddílech na
straně napájení pojistky (přípojnice)
konstrukcí rozváděče a na straně zátěže
(přívod) omezujícími vlastnostmi
pojistek.

Jmenovité napětí

Jmenovité izolační napětí

Jmenovité krátkodobé výdržné střídavé napětí

Jmenovité výdržné napětí při atmosférickém impulsu

Jmenovitý kmitočet

Jmenovitý krátkodobý výdržný proud

Jmenovitý dynamický proud

Maximální jmenovitý proud pojistky

Výdržný proud při vnitřním obloukovém zkratu (2)

Jmenovitý krátkodobý výdržný proud

Jmenovitý dynamický proud

Maximální jmenovitý proud odpínače

Výdržný proud při vnitřním obloukovém zkratu (2)

Jednotka odpínače NAL

Jednotka odpínače NALF s pojistkami

Tabulka výběru pojistek pro jištění transformátorů

Jmenovitý výkon transformátoru (kVA)

Jmenovitý proud pojistky (A)

Elektrické charakteristiky

25

25

50

125

50-60

17,5

17,5

38

95

50-60

12

12

28

75

50-60

7,2

7,2

20

60

50-60

kV

kV

kV 1 min

kV

Hz

...25

...63

63

…25

-

...50

...125

125

…40

…50

...50

...125

125

…40

…50

kA (1)

kA

A

kA 1 s

kA 0,5 s

...40

...100

63

…40

-

...20

...50

630

…20

...25

...63

630

…25

...25

...63

630

…25

...25

...63

630

…25

kA (1)

kA

A

kA 1 s
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Přístrojové transformátory

Proudové transformátory
Proudové transformátory jsou v provedení izolovaném v
pryskyřici a používají se pro napájení měřících zařízení a
ochranných přístrojů. Tyto transformátory mají vinuté jádro nebo
průchodkový pas s jedním nebo více jádry s výkony a třídami
přesnosti vhodnými pro požadavky instalace.
Vyhovují normě ČSN EN 60044-1 (IEC 60044-1).
Jejich rozměry jsou v souladu s požadavky normy DIN 42600
úzký typ, ve středním a dlouhém provedení velikosti do 2500 A,
zatímco v rozsahu proudů od 3150 A do 4000 A jsou toroidního
typu.
Proudové transformátory mohou být také vybaveny kapacitní
zásuvkou pro připojení napěťových signalizačních zařízení.
Proudové transformátory jsou obvykle montovány na straně
zátěže oddílu přístroje pro měření fázových proudů rozváděčové
jednotky. Montáž na straně napájení oddílu přístroje je také
možná (přípojnicové aplikace) pro měření přípojnicových proudů
nebo pro realizaci konkrétních ochranných schémat. Řada
proudových transformátorů ABB má typové označení TPU
a KOKS.

Toroidní proudové transformátory
Toroidní proudové transformátory jsou v provedení izolovaném v
pryskyřici a používají se pro napájení měřících zařízení a
ochranných přístrojů. Tyto transformátory mohou mít buď
uzavřené nebo otevíratelné jádro. Mohou se používat jak pro
měření fázových proudů tak detekci zemního  zkratového
proudu. Vyhovují normě ČSN EN 60044-1 (IEC 60044-1).

TPU 1250 A.

TPU 2500 A.

Toroidní proudový
transformátor KOKS 3150 A.
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1.12

Napěťové transformátory
Napěťové transformátory jsou v provedení izolovaném v
pryskyřici a používají se pro napájení měřících zařízení a
ochranných přístrojů. Jsou k dispozici pro pevnou montáž nebo
pro montáž na vyjímatelné nebo výsuvné podvozky.
Vyhovují normě ČSN EN 60044-2 (IEC 60044-2).
Jejich rozměry jsou v souladu s požadavky normy DIN 42600
úzký typ.
Tyto transformátory mohou mít jeden nebo dva póly s výkony a
třídami přesnosti vhodnými pro funkční požadavky k nim
připojeným přístrojů.
Jestliže jsou montovány na vyjímatelné nebo výsuvné podvozky,
tak jsou vybaveny ochrannými pojistkami vysokého napětí.
Každé zapůsobení jedné z pojistek je signalizováno pomocí
speciálních kontaktů.
Výsuvné podvozky umožňují také výměnu pojistek za provozu
rozváděče. Při vyjíždění podvozku při zavřených dveřích je
automaticky ovládáno uzavření oddělovacího zákrytu mezi
živými částmi rozváděče a přístrojovým oddílem.
Pevné napěťové transformátory mohou být instalovány přímo do
hlavního přípojnicového systému v jednoúčelovém oddíle
(přípojnicové aplikace).
Řada napěťových transformátorů ABB má typové označení TJC,
TDC a TJP.

Jednopólový napěťový
transformátor TJC

Dvoupólový napěťový
transformátor TDC

Jednopólový napěťový transformátor TJP s pojistkouPodvozek napěťových transformátorů s pojistkami
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Senzory měření

Charakteristiky senzorů
• Lineární citlivost v celém rozsahu měření
• Vynikající frekvenční odezva
• Bez hysterezního jevu
• Vysoký stupeň odolnosti proti

elektromagnetickým rušením
• Jeden přístroj pro ochranná a měřící zařízení
• Tř. 1 je celková třída měření ( senzory a

víceúčelová jednotka)
• Jakékoliv zkratování nebo přerušení

sekundárního obvodu nezpůsobí poškození
• Výstupní signál zůstává velmi nízký i za situací

primární poruchy
• Zkušební svorkovnice nejsou požadovány
• Propojení mezi senzorem a měřícím a

ochranným přístrojem je provedeno stíněnými
kabely a vodiči.

Výhody poskytované senzory

• Zlepšení selektivity instalace
• Mnohem účinnější lokalizace poruchy
• Zpřesnění analýzy poruchy
• Zjednodušení technických prací
• Mnohem rychlejší a méně nákladné modifikace a

zlepšení využití rozváděče
• Jednoduchá a bezpečná údržba
• Snížení poruch v měřícím a ochranném zařízení
• Vyšší bezpečnost pro obsluhu díky absenci

vysokých indukovaných proudů a napětí v
sekundárním obvodu

• Programy optimalizace a údržby
• Snížení časů kontroly a zkoušení
• Snížení počtu náhradních dílů

Zavedení digitální techniky do elektrického měření
a ochranných přístrojů velmi změnilo provozní
vlastnosti požadované od transformátorů.
Ve srovnání s konvenčními systémy byly analogové
vstupní úrovně přístrojů značně sníženy.
Z tohoto důvodu zavedla ABB novou řadu
senzorů, které optimálně pokrývají charakteristiky
nové generace přístrojů.
Rozváděč UniGear může být vybaven senzory typu
KEVCD do 2500 A.
Jejich rozměry jsou v souladu s požadavky normy
DIN 42600 úzký typ, ve středním provedení
velikosti.
Proudové a napěťové senzory nebo jen napěťový
senzor mohou být vloženy současně do stejného
pouzdra z pryskyřice.
Též je vložen kapacitní dělič pro připojení
napěťových signálních zařízení.
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1.13

Uout =
R2

R1 + R2
UpUout = M

dip
dt

Napěťový senzor
Napěťový senzor se skládá z odporového děliče,
přes který je snímán signál.
Odporový článek sestává z tyče vyrobené z
keramického materiálu.
Výstupní signál je napětí přímo úměrné primárnímu
napětí. Víceúčelové zařízení reprodukuje měření
pomocí převodového poměru.
Senzory vyhovují norně ČSN EN 60044-7 (IEC
60044-7).

Proudový senzor
Proudový senzor se skládá z cívky Rogovského
bez feromagnetického jádra.
Cívka je tvořena homogenním vinutím na
uzavřeném nemagnetickém jádře konstantního
průřezu.
Indukované napětí v sekundárním obvodě je přímo
úměrné změně průchozího proudu. Víceúčelová
zařízení integrují signál pro získání hodnoty
proudu.
Senzory vyhovují norně ČSN EN 60044-8 (IEC
60044-8).

Cívka Rogovského Odporový dělič

Výstupní signál je (Uout) napětí (150 mV při 50 Hz a
180 mV při 60 Hz) úměrné změně doby proudu (Ip);
proudové měření se získá integrací signálu.

Výstupní signál je (Uout) napětí přímo úměrné
primárnímu napětí (Up). Převodový poměr je 10 000/1.

Charakteristiky proudových senzorů

• Bez jevu nasycení
• Přesné měření rovněž při zkratových proudech
• Vinutí senzoru může zůstat rozpojené, i když je

rozváděč v provozu
• Je dvě cívky pokryjí rozsah od 0 do 2500 A

Charakteristiky napěťových senzorů

• Bez ferorezonančního jevu
• Dělič není ovlivněn účinky stejnosměrných

složek
• Snímač může zůstat připojen i během zkoušek

rozváděče střídavým napětím
• Jeden snímač pokrývá rozsah od 0 do

jmenovitého napětí 25 kV
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Ochranné a řídící systémy

Díky použití jednotky REF542plus se stává každá
skříň rozváděče vysokého napětí UniGear
integrovanou a nezávislou jednotkou schopnou
provádět veškeré požadované funkce.
• Integrace všech funkcí do jednoho zařízení:

jištění, měření, ovládání, signalizace, blokování,
automatizace a komunikace

• Jednotné rozhraní mezi rozváděčem a obsluhou
pro všechny skříně instalace: jednotky přívodu,
transformátoru, motoru, generátoru, baterií pro
kompenzaci účiníku, podélné spojky přípojnice a
měření.

• Jednotný typ náhradních dílů a příslušenství:
jednotná hardwarová jednotka.

• Redukovaná údržba: drastické snížení
preventivní údržby, velké omezení poruch
způsobených poškozením a chybami.

• Snadná modifikace a zdokonalení funkcí pomocí
konfiguračního softwaru jednotky, i když je
rozváděč v provozu.

Hardware
Zařízení sestává z centrální jednotky uložené uvnitř
pomocného oddílu rozváděče a uživatelského
rozhraní umístěného na dveřích tohoto oddílu.
Obě části zařízení jsou propojeny pomocí jednoho
komunikačního kabelu. Uživatelské rozhraní se
může vyměnit, přičemž zůstane centrální jednotka
v provozu a zaručuje veškeré funkce měření,
ovládání a jištění během údržby.
Veškerá připojení jsou provedena pomocí zástrček
a zásuvek pro optimalizaci obsluhy a údržby.

Rozhraní zařízení-uživatel
Pomocí rozhraní uživatele, které je k dispozici u
jednotky REF542plus je obsluha rozváděče
UniGear velmi jednoduchá.

Veškeré ovládací manipulace zařízení, odečítání
měření, detekce signálů a zjištění parametrů funkcí
se mohou provádět přímo z přední části jednotky
nebo pomocí přenosného počítače připojeného na
optický komunikační port na přední straně.

Centrální jednotka
Centrální jednotka sestává z elektronických
modulů s funkcemi popsanými níže:
• Napáječ. Zařízení je vybaveno multinapěťovým

vnitřním napáječem a může být provozováno od
48 V do 220 V DC. Díky digitální technologii je
spotřeba velmi nízká.

• Digitální vstupy. Každá jednotka je vybavena
minimálně 14 digitálními vstupy pro propojení s
přístroji obsaženými v rozváděči jako např.
vypínač a uzemňovač. Jejich počet se může
zvýšit na maximálně 42. Jsou provozovány mezi
20 V a 250 V DC a jsou volně programovatelné.

• Digitální výstupy. Digitální výstupy sestávají z
volních kontaktů, které jsou k dispozici pomocí
bistabilních relé. Každá jednotka je vybavena
nejméně 8 výstupy pro provoz přístrojů
rozváděče minimem požadovaných signálů.
Jejich počet se může zvýšit na maximálně 24.
Jsou provozovány do 250 V DC/AC a jsou volně
programovatelné.
Výstup určený pro ovládání vypnutí vypínače
může provádět kontrolu průchodnosti obvodu.
Pomocí statických výstupů, kterými je vybavena
(od 1 do maximálně 3), je možno připojit
konvenční kontrolní systémy pomocí měření
činného a jalového výkonu s impulsním
emitorem

• Analogové vstupy. Každá jednotka je vybavena
8 analogovými vstupy pro provádění měření a
jištění.
Mohou být zachyceny signály přicházející od
konvenčních proudových transformátorů (1 a
5 A) a napěťových transformátorů (100 a 110 V)
nebo měřících snímačů (cívky Rogovského a
odporového děliče).

• Analogové výstupy. 4 analogové výstupy,
kterými může být jednotka vybavena, umožňují
připojení konvenčních kontrolních systémů
pomocí integrovaných měřících funkcí.
Každý výstup je volně programován jako
0…20 mA nebo 4…20 mA.

Jednotka REF542plus integruje
veškeré sekundární funkce důležité
pro rozváděčovou jednotku do
jednoho modulu vybaveného čítací
jednotkou.
Díky flexibilitě softwaru je jednotka
schopna uspokojit velmi velký rozsah
požadavků instalace.
Vysoká úroveň funkčnosti jednotky
REF542plus je podporována
jednoduchým rozhraním uživatele se
snadným použitím.
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1.14

REF542plus REF542plus

Komunikace
Jednotka REF542plus může být propojena se
systémy kontroly a  zpracování pomocí
integrované komunikační funkce.
To znamená, že zařízení je opatřeno oknem,
kterým má systém přístup ke všem informacím o
rozváděči a umožňuje tyto funkce:
• Monitorování
• Ovládání
• Zjištění parametrů ochranných funkcí
• Měření
• Záznam změn stavu
• Monitorování všech spínacích přístrojů
• Oscilografické záznamy poruch
Pro připojení ke kontrolním a automatickým
systémům jsou k dispozici tyto protokoly:
• ABB SPA-bus
• LON bus podle aplikační směrnice ABB Lon

Application Guide (LAG 1.4)
• ČSN EN 60870-5-103 (IEC 60870-5-103) (Podle

specifikací VDEW)
• MODBUS RTU
Použití protokolu LON-bus a příslušné knihovny
LIB542 umožňuje integraci jednotky REF542plus
do kontrolních systémů ABB.
Při použití hardwarové konfigurace se dvěma
přívody s protokolem MODBUS RTU je možné
realizovat redundantní typy systémové architektury
nebo nezávislá připojení dvou různých systémů
(např. kontrolní SCADA a procesní DCS).

Synchronizace
Pomocí jednoúčelového optického vstupu může
být jednotka REF542plus připojena na externí řídící
hodiny (typicky GPS) pro synchronizaci. Při
synchronizaci s použitím této metody zaručuje
jednotka REF542 plus přesnost v chronologickém
záznamu změn stavu jedné milisekundy nebo
lepší.
• Jednoúčelový optický vstup pro synchronizaci
• Zaznamenání změn stavu s přesností jedné

milisekundy nebo lepší
• Přijatý protokol: IRIG-B

Synchronizační
zařízení

Přijímací
anténa signálu
GPS

Koncentrátor a
synchronizační

zařízení

Koncentrátor

Kontrolní a řídící stanice
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Automatické přenosové systémy

Jednopólové schéma
rozváděče UniGear
s aplikací architektury
REF542plus, schopné
provádět automatický a
ruční přenos (AST), jakož
i rozváděčová jištění
a měření.

Automatické přenosové systémy se používají pro
zajištění maximální plynulosti provozu s
nepřerušenou dodávkou energie uživatelům.
Toto všechno je možné s použitím různých
systémů spočívajících na různých druzích techniky.
Nejběžnější z nich jsou uvedeny níže s příslušnými
průměrnými dobami přenosu.
• Zpožděný: 1500 ms
• Závisející na zbytkovém napětí: 400-1200 ms
• Synchronizovaný (AST): 200-500 ms
• Vysoká rychlost (HSTS): 30-120 ms

První dva systémy jsou nejjednodušší a mohou být
také provedeny s konvenční logikou a přístroji.
Zaručují průměrné doby přenosu a mohou být
proto použity v instalacích, kde nejsou napěťová
přerušení zvláště kritická.
Na druhé straně vyžadují další dva systémy (ATS –
(Automatic Transfer System) - automatický
přenosový systém a HSTS – (High Speed Transfer
System) - přenosový systém s vysokou rychlostí)
zařízení vybavené mikroprocesorem s vysoce
náročnou technologií. Zaručují rychlé doby
přenosu a používají se v zařízeních, kde je proces
zvláště kritický. Přenosy, které nejsou velmi rychlé
by způsobily vážné funkční poruchy nebo
zastavení vlastní procesu.
ABB je schopna nabídnout všechny přenosové
systémy od nejjednodušších po nesložitější
pomocí jednotky REF542plus.

ATS
Jednotka REF542plus se může použít v rozváděči
vysokého napětí pro řízení automatického a
ručního přenosu mezi dvěma různými přívody.
Doba potřebná pro provedení automatického
přenosu pomocí jednotky REF542plus je mezi 200
a 300 milisekundami (včetně manipulačních dob
vypínače). Tato doba se může měnit v uvedeném
rozsahu v závislosti na složitosti přenosové logiky
softwaru.
Rozváděče vybavené REF542plus a vhodně
naprogramované jsou kompletním a efektivním
systémem schopným řídit přenos mezi jedním
napájecím systémem a systémem alternativním
nebo rekonfigurovat síť přechodem z dvojité
radiální distribuce na jednoduchý systém plně
automatickým způsobem.
Je též možné provádět stejnou manipulaci ručně
ze stanice dálkového řízení nebo z přední části
rozváděče s kontrolou obsluhy uživatele.
Ruční přenos znamená provedení průchodu
paralelně: pomocí funkce řízení synchronizace
(kontrola synchronizace (synchro-check) – kód 25)
zavedené z REF542plus, jsou linky napájení
zapnuty současně se synchronizací napěťových
vektorů, potom se zpětně rozpojí, když byl přenos
proveden. Popsané aplikace nevyžadují dodatečná
zařízení.
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1.15

HSTS
Systém HSTS – (High Speed Transfer System) - přenosový systém s vysokou rychlostí je ideálním
řešením pro kritické průmyslové procesy, kde výpadek elektrické energie jen pro jeden nebo dva cykly
může způsobit zastavení výrobního procesu a značné poškození zařízení.
Tento systém, který je plně integrován do rozváděče, je schopen převést distribuci energie z hlavní
jednotky rozváděče na alternativní nouzové napájení během 30 milisekund. Toto zabrání dlouhým a
nákladným zastavením strojů, poškození výrobního zařízení a ztrátovým výrobním časům při opětném
spouštění.
Systém HSTS SUE 3000 spočívá na jednotkách REF542plus a vakuových vypínačích VM1 do
1250 A s magnetickým pohonem v provedení s velkou rychlostí, což zaručuje velmi omezené
manipulační doby. Použití konvenčních vypínačů umožňuje dosažení dob přenosu rovnající se 100 ms.

Systém HSTS v
konfiguraci se dvěma
vypínači bez podélné
spojky přípojnic: Jestliže je
detekován výpadek napětí
v hlavní jednotce napájení
rozváděče, je současně
spuštěn zapínací povel
náhradní jednotky a
vypínací povel hlavní
jednotky.

Systém HSTS v
konfiguraci se třemi
vypínači s podélnou
spojkou přípojnic: Jestliže
je detekován výpadek
napětí v jedné ze dvou
jednotek napájení, je
současně spuštěn zapínací
povel podélné spojky
přípojnic a vypínací povel
pro jednotku rozváděče
bez napětí.

Jednotka 1 Jednotka 2

N.A. N.C.

Jednotka 1 Jednotka 2

N.C. N.C.

N.A.
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Typické jednotky

Jednopólové schéma typických jednotek

IF - Přívod/vývod BT - Podélná spojka
přípojnic

R - Pevná spojka RM - Pevná spojka s
měřením

M - Měření IFD - Přímý přívod/vývod IFDM - přímý přívod/
vývod s měřením

DF - Jednotka s
odpínačem
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1.16

Jednopólové schéma přípojnicových aplikací

Proudové transformátory Napěťové transformátory Vstup do kanálu Uzemňovač

Grafické symboly

Klíč pro komponenty

Standardní komponenty

Příslušenství

Alternativní řešení

Vypínač Stykač Odpínač Odpojovací pasSpínač Zásuvka a
zástrčka

Napěťové
transformátory

Proudové
transformátory

Pojistka Vstup kabeluUzemnění Vstup přípojnice
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Technická data

... 12 kV - ... 31,5 kA
Hloubka (mm) 1340 1340 1340
Výška (mm) 2100/2200/2595 (1) 2100/2200/2595 (1) 2100/2200/2595 (1)
Výška s kanálem pro výfuk plynu (mm) 2675 2675 2675
Šířka (mm) 650 800 1000
Jmenovitý proud (A) 630 1250 1600 2000 2500 630 1250 1600 2000 2500 630 1250 1600 2000 2500
IF Přívod/vývod (3) (2) (2)
BT Podélná spojka přípojnic
R Pevná spojka
RM Pevná spojka s měřením
M Měření
IFD Přímý přívod/vývod
IFDM Přímý přívod/vývod s měřením
DF Jednotka odpínače (4)

... 12 kV - ... 50 kA
Hloubka (mm) 1340 1390 1340 1390
Výška (mm) 2100/2200/2595(1) 2100/2200/2595(1) 2100/2200/2595(1) 2100/2200/2595(1)
Výška s kanálem pro výfuk plynu (mm) 2675 2675 2675 2675
Šířka (mm) 800 800 1000 1000
Jmenovitý proud (A) 630 1250 1600 2000 2500 3150 3600 4000 630 1250 1600 2000 2500 3150 3600 4000
IF Přívod/vývod 40kA (2) (2)
BT Podélná spojka přípojnic 40kA
R Pevná spojka
RM Pevná spojka s měřením
M Měření
IFD Přímý přívod/vývod
IFDM Přímý přívod/vývod s měřením

... 17,5 kV - ... 31,5 kA
Hloubka (mm) 1340 1340 1340
Výška (mm) 2100/2200/2595 (1) 2100/2200/2595 (1) 2100/2200/2595 (1)
Výška s kanálem pro výfuk plynu (mm) 2675 2675 2675
Šířka (mm) 650 800 1000
Jmenovitý proud (A) 630 1250 1600 2000 2500 630 1250 1600 2000 2500 630 1250 1600 2000 2500
IF Přívod/vývod (2) (2)
BT Podélná spojka přípojnic
R Pevná spojka
RM Pevná spojka s měřením
M Měření
IFD Přímý přívod/vývod
IFDM Přímý přívod/vývod s měřením
DF Jednotka odpínače (4)

... 17,5 kV - ... 40 kA
Hloubka (mm) 1340 1390 1340 1390
Výška (mm) 2100/2200/2595(1) 2100/2200/2595(1) 2100/2200/2595(1) 2100/2200/2595(1)
Výška s kanálem pro výfuk plynu (mm) 2675 2675 2675 2675
Šířka (mm) 800 800 1000 1000
Jmenovitý proud (A) 630 1250 1600 2000 2500 3150 3600 4000 630 1250 1600 2000 2500 3150 3600 4000
IF Přívod/vývod (2) (2)
BT Podélná spojka přípojnic
R Pevná spojka
RM Pevná spojka s měřením
M Měření
IFD Přímý přívod/vývod
IFDM Přímý přívod/vývod s měřením
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1.16

B

C

D

A

E

C

A

E

D

Poznámky
(1) Výška jednotky je funkcí výšky přístrojového oddílu, který je k dispozici v provedeních 580, 705 a 1100 mm.

Přístrojový oddíl jednotky 3150 až 4000 A je k dispozici jen v provedeních 705 a 1100 mm.
(2) Provedení je k dispozici jen s vakuovými vypínači
(3) Charakteristiky jednotky vybavené stykačem jsou uvedeny na stranách 20-21 (orig.)
(4) Charakteristiky jednotky vybavené odpínačem jsou uvedeny na stranách 24-25 (orig.)

Oddíly jednotky
A Přístroj
B Hlavní přípojnice
C Přívod
D Přístroje
E Kanál výfuku plynu

... 25 kV - ... 25 kA
Hloubka (mm) 1560 1560
Výška (mm) 2200/2325/2720 (1) 2200/2325/2720 (1)
Výška s kanálem pro výfuk plynu (mm) 2775 2775
Šířka (mm) 800 1000
Jmenovitý proud (A) 630 1250 1600 2000 2500 630 1250 1600 2000 2500
IF Přívod/vývod (2) (2)
BT Podélná spojka přípojnic (2)
R Pevná spojka
RM Pevná spojka s měřením
M Měření
IFD Přímý přívod/vývod
IFDM Přímý přívod/vývod s měřením
DF Jednotka odpínače (4)

Šířka Hloubka
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IF IF

IF IF IF IF

IF IF

IF IF IF

RM RMBT

630A

1250A

630A 630A

630A

1250A

1250A

IF

IF

IF

IF

Popis

Kompletní dvouúrovňové
uspořádání

Jeho použití se doporučuje v
instalacích s velkým počtem přívodů
vybavených vypínači nebo stykači.
Může být použit jako ovládací centrum
motorů pro aplikace do 12 kV.
Veškeré elektrické charakteristiky
jednotek ve dvouúrovňovém a
jednoúrovňovém uspořádání jsou
identické. Celkový jmenovitý proud
přípojnicového systému je dán
součtem proudů dvou horních a
spodních polovičních přípojnic.
Jednotky dvouúrovňového
uspořádání mohou být připojeny
přímo na jednotky jednoúrovňového
uspořádání, s možností rozšíření na
obou koncích rozváděče.
Rozváděč vyžaduje přístup ze zadní
strany pro postupy instalace a
údržby, zatímco jsou veškeré
manipulace ovládání prováděny s
přední strany.
Rozváděč UniGear ve
dvouúrovňovém uspořádání se může
použít ve dvou typických
konfiguracích:
• Kompletně ve dvouúrovňovém

uspořádání
• Složené jednoúrovňové a

dvouúrovňové uspořádání

UniGear je rozváděč s jedním
systémem přípojnic ve
dvouúrovňovém uspořádání. Každá
skříň sestává ze dvou zcela
nezávislých nad sebou umístěných
jednotek a je funkčně identická
dvěma jednotkám v jedné úrovni
umístěným vedle sebe.
Díky tomu, že je k dispozici velký
počet typických jednotek, může být
rozváděč vhodně konfigurován, aby
uspokojil veškeré požadavky
instalace.
Každá jednotka může být vybavena
vypínači nebo stykači jakož i
veškerým příslušenstvím, které je k
dispozici pro konvenční rozváděčové
jednotky. Všechny důležité
komponenty jsou identické s
komponenty použitými pro
jednoúrovňové uspořádání, a proto
jsou zaručeny stejné postupy
ovládání a údržby.
Rozváděč UniGear ve
dvouúrovňovém uspořádání vyniká
předně účinným využitím prostoru.
Veškerá uspořádání dovolují značné
snížení zastavěného prostoru zvláště
s ohledem na šířku rozváděče
(30….40 % v typických
konfiguracích).
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2.1

Kompletní řešení používá jen skříně
ve dvouúrovňovém uspořádání pro
realizaci všech typických jednotek:
přívodů, podélné spojky přípojnic,
pevné spojky, měření na přípojnicích
a vývodů.
Složené uspořádání používá na
druhé straně jak jednoúrovňového
tak dvouúrovňového uspořádání:
Jednoúrovňové pro prostory přívodů,
podélné spojky přípojnice a pevné
spojky a dvouúrovňového pro
jednotky měření na přípojnicích a
vývodů.
Kompletní dvouúrovňové řešení
dosahuje maximálního cíle snížení
rozměrů a může se použít pro
relativně omezené jmenovité proudy
(1600 A maximální proud přívodů).
Používá se obyčejně pro provedení
místních distribučních rozváděčů s
omezeným počtem vývodů.
Polem aplikace složených řešení jsou
na druhé straně hlavní distribuční
rozváděče s vysokými jmenovitými
proudy (3150 A maximální proud
přívodů) a velkým počtem vývodů.

Elektrické charakteristiky

Jmenovité napětí

Jmenovité izolační napětí

Jmenovité krátkodobé výdržné střídavé napětí

Jmenovité výdržné napětí při atmosférickém impulsu

Jmenovitý kmitočet

Jmenovitý krátkodobý výdržný proud

Jmenovitý dynamický proud

Výdržný proud při vnitřním obloukovém zkratu

Jmenovitý proud hlavní přípojnic

Jmenovitý proud připojení odbočky

17,5

17,5

38

95

50-60

...40

...100

…40

-

...1600

…630

…1000

…1250

…1600

12

12

28

75

50-60

...50

...125

…40

…50

...1600

…630

…1000

…1250

…1600

7,2

7,2

20

60

50-60

...50

...125

…40

…50

...1600

…630

…1000

…1250

…1600

kV

kV

kV 1 min

kV

Hz

kA 3 s

kA

kA 1 s

kA 0,5 s

A

A

Složená konfigurace s
jednoúrovňovým a
dvouúrovňovým
uspořádáním
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Charakteristiky

Oddíly
Každá skříň se skládá ze dvou nad sebou
umístěných jednotek (první úroveň a druhá úroveň)
a každá jednotka je proto provedena ze tří
nezávislých silových oddílů:přístroje (A), přípojnic
(B) a přívodu (C). Oddíly jsou odděleny kovovými
přepážkami.
Střední část skříně je vybavena oddílem pro
umístění pomocných přístrojů obou jednotek (D).
Toto řešení znamená, že rozhraní zařízení - uživatel
je ve vhodné výšce. V horní části skříně je k
dispozici dodatečný oddíl pro uložení dalších
poskytnutých přístrojů (d).
Rozváděč odolný proti vnitřním obloukovým zkratů
je obyčejně vybaven kanálem pro odvod plynů
produkovaných obloukem (E). Každý oddíl
jednotky umístěný ve druhé úrovni je vybaven
klapkou v jeho horní části. Tlak vytvořený
poruchou způsobí její otevření a umožní únik plynu
do kanálu.
Plyny produkované poruchami ve výkonových
prostorech v první úrovni jsou odváděny směrem
do hlavního kanálu pomocí jednoúčelového
postranního kanálu rozváděče (e). Každý oddíl
jednotky obsažený v první úrovni je vybaven
klapkou umístěnou na boku rozváděče. Tlak
vytvořený poruchou způsobí její otevření a umožní
únik plynu do kanálu. Toto řešení znamená, že
jednotky umístěné ve druhé úrovni nejsou
postiženy účinky poruchy.
 Přístrojové oddíly jsou přístupné z přední strany.
Dveře uzavírající tyto prostory jsou k dispozici ve
dvou provedeních, se šrouby nebo s centrální
rukojetí. Vyjmutí přístrojů (vypínačů, stykačů a
podvozků měření) z příslušných oddílů rozváděče
umístěných ve druhých úrovních se provádí
pomocí jednotného jednoúčelového vidlicového
stohovacího vozíku. Tento vozík se může použít
pro stejné postupy u jednotek s jednoúrovňovým
uspořádáním.
Oddíly přípojnice a kabelů jsou přístupné ze zadní
strany rozváděče pomocí odnímatelných panelů.
Veškeré normální provozní manipulace jsou
prováděny z přední části rozváděče, zatímco
údržba a uvedení do provozu vyžadují také přístup
ze zadní strany rozváděče.
Skutečnost, že dvouúrovňové uspořádání jednotek
rozváděče je jasně označeno, zabrání provádění
nesprávných manipulací.
Charakteristiky přípojnicového systému, připojení

odboček, uzemňovací přípojnice, uzemňovače,
izolačních průchodek a zákrytů jsou stejné jako
charakteristiky pro jednotky v jednoúrovňovém
uspořádání. Maximálně se může použít šest
jednožilových nebo třížilových kabelů pro fázi v
závislosti na jmenovitém napětí, rozměrech
jednotky a průřezu kabelů.

Uspořádání
Typické jednotky, které jsou k dispozici, umožňují
nejvhodnější uspořádání pro požadavky instalace.
Skříň přívodu/vývodu (IF) je nejčastěji užívaná
skříň: Obě úrovně rozváděče sestávají z jednotek
tohoto typu a mohou být použity jako přívody a
vývody.
Jednotky podélné spojky přípojnic (BT) a pevné
spojky (R) se používají pro provedení kompletních
rozváděčů ve dvouúrovňovém uspořádání. Tyto
jednotky jsou umístěny ve druhé úrovni, zatímco
jednotky přívodu/vývodu jsou obsaženy v první
úrovni. Jednotky podélné spojky přípojnic mohou
být vybaveny proudovými transformátory na straně
zátěže vypínače pro měření na přípojnicích.
Montáž proudových transformátorů na straně
napájení je také možná pro realizaci speciálních
ochranných schémat. Oddíl pevné spojky je také k
dispozici v provedení s výsuvným podvozkem
přístrojových napěťových transformátorů s
pojistkami (RM).
Složené uspořádání s jednou a dvěma úrovněmi
požaduje propojení mezi dvěma rozváděči pomocí
spojovací jednotky. Tato jednotka provádí veškerá
propojení mezi dvěma typy rozváděčů (přípojnice,
uzemňovací přípojnice, kanál výfuku plynu, kanály
pro propojení pomocných obvodů) a může začlenit
uzemňovač přípojnic (J) a také výsuvný podvozek
přístrojových napěťových transformátorů s
pojistkami (JM). Tyto jednotky jsou umístěné ve
druhé úrovni, zatímco jednotky přívodu a vývodu
jsou obsažené v první úrovni.
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2.2

1

2

3

4

4

1

2

3

1 Dveře přístrojového oddílu
2 Manipulace zajíždění a vyjíždění
3 Ovládání uzemňovače
4 Řídící jednotka

2° Úroveň

1° Úroveň
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Typické jednotky a technická data

Jednopólové schéma typických jednotek

2°
 Ú

ro
ve

ň
1 °

 Ú
ro

ve
ň

IF
Přívod/vývod

BT
Podélná spojka
přípojnic

R
Pevná spojka

RM
Pevná spojka
s měřením

J
Spojovací jednotka

JM
Spojovací jednotka
s měřením

IF
Přívod/vývod

IF
Přívod/vývod

IF
Přívod/vývod

IF
Přívod/vývod

IF
Přívod/vývod

IF
Přívod/vývod

V
ýs

uv
né

V
ýs

uv
né

Klíč pro komponenty

Standardní komponenty

Příslušenství

Alternativní řešení
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2.3

B1

C1

D

A2

EB2

C2

A1A1

D

A2

d d

e

... 12 kV - ... 50 kA
Hloubka (mm) 1976
Výška (mm) 2698 (1)
Výška s kanálem pro výfuk plynu (mm) 2698 (1)
Šířka (mm) 750 750 900 900
Jmenovitý zkratový proud (kA) ... 31,5 .. 31,5 ... 50 ... 50
Jmenovitý proud (A) 630 1000 1250 1600
2. úroveň IF Přívod/vývod (2)
1. úroveň IF Přívod/vývod (2)

2. úroveň B T Podélná spojka přípojnic
1. úroveň IF Přívod/vývod

2. úroveň R Pevná spojka
1. úroveň IF Přívod/vývod

2. úroveň R M Pevná spojka s měřením
1. úroveň IF Přívod/vývod

2. úroveň J Spojení 1250A
1. úroveň IF Přívod/vývod (2)

2. úroveň J M Spojení s měřením 1250A
1. úroveň IF Přívod/vývod (2)

... 17,5 kV - ... 40 kA
Hloubka (mm) 1976
Výška (mm) 2698 (1)
Výška s kanálem pro výfuk plynu (mm) 2698 (1)
Šířka (mm) 750 750 900 900
Jmenovitý zkratový proud (kA) ... 31,5 .. 31,5 ... 40 ... 40
Jmenovitý proud (A) 630 1000 1250 1600
2. úroveň IF Přívod/vývod
1. úroveň IF Přívod/vývod

2. úroveň B T Podélná spojka přípojnic
1. úroveň IF Přívod/vývod

2. úroveň R Pevná spojka
1. úroveň IF Přívod/vývod

2. úroveň R M Pevná spojka s měřením
1. úroveň IF Přívod/vývod

2. úroveň J Spojení 1250A
1. úroveň IF Přívod/vývod

2. úroveň J M Spojení s měřením 1250A
1. úroveň IF Přívod/vývod

Poznámky
(1) Výška rozváděče ve složeném uspořádání s jednou a dvojitou úrovní je stejná jako výška jednotky s dvouúrovňovým uspořádáním.
(2) Charakteristiky těchto jednotek vybavených stykačem jsou uvedeny na stranách 20-21 (orig.)

Oddíly jednotky
A Přístroj
B Hlavní přípojnice
C Přívod
D Přístroje
E Kanál výfuku plynuŠířka Hloubka

V
ýš

ka
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3
UniGear typ ZVC

Str. Kap.

Popis 48 3.1

Charakteristiky 50 3.2

Typické jednotky a technická data 52 3.3
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IF IF
IF BT R IF

IF IF IFIF IF IF IF IF

Popis

Elektrická životnost stykače je určena v kategorii
AC3 na 100 000 spínacích cyklů (zapnutí – vypnutí)
s vypínacím proudem 400 A.
Použití ochranných pojistek vysokého napětí silně
omezuje průchozí energii zkratového proudu a
umožňuje použití stykače v instalacích i s
vysokými zkratovými proudy.
Tato charakteristika pomáhá také zabezpečit
úrovně izolace a zvyšuje elektrickou životnost
kabelů a připojených zařízení.
Ze stejného důvodu se mohou použít v
rozváděčové jednotce uzemňovače pro silové
kabely se sníženou zapínací schopností ve
srovnání se zbytkem komponentů rozváděče, ale
vhodné v každém případě pro zkratový proud
dosažitelný na straně zátěže pojistek.

Řada UniGear je doplněna kompaktní jednotkou
stykače s pojistkami. Tato používá vakuové
stykače a je navržena speciálně ke
spínání motorů, transformátorů a
kondenzátorových baterií pro jmenovitá
napětí do 7,2 kV a jmenovité proudy
do 400 A. Díky použití pojistek jako
hlavního prostředku jištění může být
použita v instalacích se zkratovými
proudy do 50 kA.
Tato jednotka umožňuje kombinaci
maximální přístupnosti všech
komponentů s nejmenšími rozměry,
které jsou k dispozici dnes na trhu
pro rozváděč vysokého napětí. Inovační
integrace komponentů nabízí řešení
s velmi redukovanou hmotností a zastavěnou
plochou umožňující efektivní využití prostoru v
elektrické instalaci. Nejprůkaznější charakteristikou
této jednotky je její neobyčejná kompaktnost, jen
325 mm. Proto nachází ideální uplatnění v
instalacích s vysokým počtem vývodů se
stykačem nebo v situacích s velmi omezeným
prostorem.
Použití stykačových jednotek s pojistkami je
vhodnější než použití vypínačů, jestliže je
požadován denně vysoký počet spínacích cyklů.
Zhášedla použitá ve stykači zaručují velmi vysoký
počet spínacích cyklů zapnutí a vypnutí za
normálních podmínek zatížení a s maximálním
jmenovitým zkratovým výdržným proudem 4 kA.
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3.1

Elektrické charakteristiky

Jmenovité napětí

Jmenovité izolační napětí

Jmenovité krátkodobé výdržné střídavé napětí

Jmenovité výdržné napětí při atmosférickém impulsu

Jmenovitý kmitočet

Jmenovitý krátkodobý výdržný proud

Jmenovitý dynamický proud

Výdržný proud při vnitřním obloukovém zkratu (2)

Jmenovitý proud hlavní přípojnice

Jmenovitý proud připojení odbočky

Maximální výkony stykače s pojistkami

Jmenovité napětí

Motory

Transformátory

Kondenzátory

Maximální zatěžovací proudy pojistek
(1) Omezeno pojistkami
(2) Výdržné hodnoty

vnitřního obloukového
zkratu jsou zaručeny v
oddílech na straně
napájení pojistky
(přípojnice a přístroje)
konstrukcí rozváděče a
na straně zátěže
(přívod) omezujícími
vlastnostmi pojistek.

Omezující vlastnosti pojistek umožňují také použití kabelů se sníženým
průřezem pro připojení mezi rozváděčem a jištěným zařízením (může být
dosažena redukce mezi 60 a 80 %), což vede ke značnému snížení nákladů.
Jednotka může být spojena přímo s hlavním rozváděčem s možností
rozšíření na obou stranách rozváděče. Jsou zaručeny stejné postupy
ovládání a údržby a rovněž montáž ke stěně.

Normy
ČSN EN 60470 (IEC 60470) pro stykač
ČSN EN 60282-1 (IEC 60282-1) pro pojistky

7,2

7,2

20

60

50/60

...50

...125

…40

…50

…4000

400

3,6

3,6

16

40

50/60

...50

...125

…40

…50

…4000

400

kV

kV

KV 1 min

kV

Hz

kA (1)

kA

kA 1 s

kA 0,5 s

A

A

7,2

4000

4500

2000

3,6

2000

2250

1000

kV

kW

kVA

kVAR

Transformátory

Pojistka Maximální
zatížení

Přívod

Jmenovitý
proud

3,6 kV

7,2 kV

450 A (2x250) 360 A

450 A (2x250) 360 A

550 A (2x315) 360 A

550 A (2x315) 360 A

Kondenzátory

Pojistka          Maximální
              zatížení

550 A (2x315) 400 A

550 A (2x315) 400 A

Motory

Pojistka Maximální
zatížení
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Charakteristiky

Oddíly
Každá jednotka se skládá ze tří silových
oddílů:přístroje, přípojnic a přívodu.
Oddíly přístroje a přívodu jsou přístupné z přední
strany pomocí jediných přístupových dveří.
Uzavření dveří se provádí šrouby.
Každá jednotka je vybavena s pomocným oddílem,
kde jsou uloženy veškeré přístroje a kabeláž.
Rozváděč odolný proti vnitřním obloukovým
zkratům je obyčejně vybaven kanálem pro
odvedení plynů vytvářených obloukem.
Všechny jednotky jsou přístupné z přední strany a
údržba provozní manipulace mohou být proto také
prováděny při montáži rozváděče ke stěně.
Oddíly jsou odděleny kovovými přepážkami.

Integrace komponentů
Rozváděč je sestavený kolem tří základních
funkčních uspořádání sestávajících z monobloků z
epoxidové pryskyřice, kde jsou začleněny
komponenty rozváděče.
Horní blok (A) obsahuje celý systém připojení
odboček (směrem k hlavním přípojnicím a směrem
ke kabelovým svorkám) a pevné kontakty (pro
připojení stykače k oddílu přípojnic a přívodu).
Spodní blok (B) tvoří izolaci požadovanou mezi
fázemi na úrovni kabelových svorek a izolaci
pevných kontaktů uzemňovače.
 Třetí blok (C) představuje hlavní těleso výsuvného
stykače.
Oddělení mezi oddíly přístroje, přípojnice a přívodu
jsou provedeny pomocí systému kovových
zákrytů. Tyto jsou aktivovány automaticky během
pojezdu přístroje z odpojené polohy do pracovní
polohy a obráceně. V případě, kdy není možné
zpětné napájení jednotky ze strany kabelů, by
spodní oddělovací zákryt nemusel být instalován. I
v nepravděpodobném případě zpětného napájení
jednotky je bezpečnost obsluhy v každém případě
zaručena, protože použité blokování umožní
otevření dveří jednotky jen po zapnutí uzemňovače
silových kabelů.

Proudové transformátory se obyčejně připojují na
spodní připojení odboček horního monobloku.
Jsou toroidního typu a jsou kompletně izolované
od systému vysokého napětí. Je možno je také
vyměnit z přední části rozváděče po vyjmutí
stykače  a systému oddělovacích zákrytů.
Jednotka může být také vybavena toroidními
transformátory umístěnými na silových kabelech v
přívodním oddíle.
Každá jednotka může být vybavena uzemňovačem
pro uzemnění kabelů. Uzemňovač má zkratovou
zapínací schopnost  do 12,5 kA, 1s s max.
hodnotou 31,5 kA. Přístroj je ovládán z přední
strany ruční manipulací. Polohu uzemňovače je
možno sledovat z přední části pomocí ukazatele.
Charakteristiky přípojnicového systému,
uzemňovací přípojnice a kanálu výfuku plynu jsou
stejné jako charakteristiky ostatních jednotek
UniGear. Maximálně je možno použít dva
jednožilové a třížilové kabely na fázi, v závislosti na
jmenovitém napětí a průřezu kabelů.

Stykač
Přístroj je určen pro použití v této typické jednotce.
Monoblok z epoxidové pryskyřice (C) obsahuje
propojení zalitá mezi horními odpojovacími
kontakty, připojení pojistek, vakuová zhášedla a
konečně spodní odpojovací kontakty.
V této konstrukci jsou rovněž uloženy následující
komponenty: vakuová zhášedla, pohonné
vybavení, ovládací elektromagnet, multinapěťový
napáječ a pomocné kontakty.
Stykač může být vybaven s pohonem s elektrickou
nebo mechanickou západkou. Dále může být
stykač také vybaven dvoupólovým
transformátorem kompletně s ochrannými
pojistkami. Napěťový transformátor se používá pro
napájení cívek pohonu stykače.
Stykač je vybaven pojistkami vysokého napětí
jištění ovládaných přívodů. Koordinace mezi
stykačem, pojistkami a ochrannou jednotkou je
zaručena podle normy ČSN EN 60470 (IEC 60470)
pro přístroj třídy C.
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3.2

C

B

A

Monoblok také působí jako rám držáků pojistek a
je určen pro montáž jedné nebo dvou sad tří
pojistek se středními rozměry typem spouště podle
normy BS 2692 s maximální délkou 454 mm.
Stykač má automatické vypínací zařízení, i když
vybaví jen jedna pojistka. Stejné zařízení zabrání
zapnutí stykače, když chybí jen jedna pojistka.
Na rozdíl od přístroje konvenčního oddílu, kde jsou
propojení pomocných obvodů přístroje s
pomocnou jednotkou provedeny systémem
zástrčka-zásuvka s ruční spojkou, stykač určený
pro tuto jednotku používá automatické spojovací
zařízení. Toto je aktivováno automaticky během
pohybu přístroje z odpojené polohy do pracovní
polohy a obráceně.
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1

2

3

A

B

C

D

E

Off

M
~3
M
~3

M
~3
M
~3

M
~3
M
~3

M
~3
M
~3

1 2

3

A

B C D E

Typické jednotky a technická data

Jednopólové schéma typických jednotek

Klíč pro komponenty

Stykač s elektrickou západkou

Stykač s mechanickou západkou

Dvoupólový napěťový transformátor pro napálení
ovládacích obvodů

Typická spouštění motoru

Přímé

Reverzace

S reaktorem

S autotransformátorem

Hvězda - trojúhelník

Standardní komponenty

Příslušenství

Alternativní řešení
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3.3

B

C

D

A

E

C

A

E

D

Stykače použité pro ovládání každého motoru jsou
navzájem blokovány pomocí elektromagnetických
zařízení. Tyto působí pomocí blokovacích
magnetů, které aktivují logiku a proto přerušení
pomocného napětí způsobí, že je blokování
účinné. Spouštěcí a spínací sledy mohou být plně
automatizovány pomocí jednotky REF542plus.
Software jednotky vytváří řídící logiku a její velká
flexibilita jí umožňuje účinné přizpůsobení
charakteristikám ovládaných strojů. Blokování
mezi stykači určenými pro ovládání stroje může být
také bezpečně provedeno jednotkou REF542plus.

Kompaktní stykačová jednotka s pojistkami v
rozváděčové řadě UniGear byla speciálně
sledována pro nabídku nejlepších provozních
vlastností při přímém spouštění motoru, protože se
tento typ nejčastěji používá. Rozváděč však může
být použit také pro komplexní spouštění, což
vyžaduje použití několika stykačových jednotek.
Propojení mezi různými jednotkami použitými
během etapy spouštění a chodu, jako např. mezi
vybavením (motor, reaktor, autotransformátor) se
provádí s použitím kabelů. Změna sledu fází se
provádí přímo na výstupu z rozváděče pomocí
silových kabelů. Jednotky, které tvoří spouštěcí
centrum strojů, musí být umístěny na konci
rozváděče.

... 7,2 kV - ... 50 kA

Hloubka (mm) 1125

Výška (mm) 2200/2595 (1)

Výška s kanálem pro výfuk plynu (mm) 2675

Šířka (mm) 325

Jmenovitý proud (A) 200 400

IF Přívod/vývod

Poznámky
(1) Výška jednotky je

funkcí výšky
přístrojového oddílu,
který je k dispozici
v provedeních 675
a 1070 mm.

Šířka

Hloubka

V
ýš

ka
 (1

)

V
ýš

ka
 s

 k
an

ál
em

 v
ýf

uk
u 

p
ly

nu

Oddíly jednotky
A Přístroj
B Hlavní přípojnice
C Přívod
D Přístroje
E Kanál výfuku plynu
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Poznámky
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ABB s.r.o. Telefon: +420 547 152 465
Vídeňská 117 +420 547 152 729
619 00 Brno
Česká republika Fax: +420 547 152 451
http://www.abb.com +420 547 152 192
E-mail: info.ejf@cz.abb.com


