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Vaše bezpečnost má přednost - vždy !

Proto uvádíme tato doporučení na začátku našeho návodu pro obsluhu:

• Instalujte spínací přístroje nebo rozváděče pouze v uzavřených prostorách vhodných pro provoz
elektrických zařízení.

• Zajistěte, aby instalace, obsluha a údržba byly prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky oboru
elektro.

• Dodržujte v plném rozsahu právně uznávané normy (ČSN, IEC) a místní provozní podmínky
rozvodných podniků, jakož i příslušné bezpečnostní předpisy.

• Postupujte podle příslušných informací v návodu pro obsluhu při všech činnostech týkajících se
spínacích přístrojů a rozváděčů.

• Pozor nebezpečí !

Věnujte zvláštní pozornost poznámkám o nebezpečí v návodě pro obsluhu označeným tímto výstražným
symbolem.
• Nepřekračujte během normálního provozu spínacího přístroje nebo rozváděče zatížení uvedená v

technických údajích specifikace.
• Zajistěte, aby byl návod pro obsluhu k dispozici všem osobám, které se zabývají montáží, provozem

a údržbou.
• Personál uživatele je povinen postupovat odpovědně ve všech případech týkajících se bezpečnosti

při práci a správné manipulace.

 VÝSTRAHA

Řiďte se vždy podle návodu na montáž, obsluhu a údržbu a dbejte na

uznávaná pravidla technické praxe

Nebezpečné napětí

může způsobit úraz elektrickým proudem a popáleniny.

Před zahájením jakékoliv práce na tomto zařízení odpojte napájecí napětí,

potom uzemněte a zkratujte.

• Jestliže máte jakékoliv další otázky k tomuto návodu pro obsluhu, rádi Vám požadované informace
poskytneme přes naše pobočky.

Upozornění !

Správný provoz našich zařízení garantujeme jen v případě bude-li montáž rozváděčových polí

prováděna ověřenými montážními podniky, se kterými máme uzavřenou smlouvu o servisním

zastoupení. Montážní pracovníci těchto podniků jsou pravidelně proškolováni v naší společnosti

a jsou schopni bezvadně zajistit montáž, seřízení a uvedení do provozu včetně zajištění

průběžného servisu či oprav.

V případě, že se rozhodnete pro jiný než výrobcem doporučený montážní podnik, je nezbytné na

základě smlouvy provést školení montážních pracovníků v naší společnosti.

Pro tento výtisk si vyhrazujeme všechna práva. Nedovolené použití, jako zejména rozmnožování a
předání třetí straně  - i ve formě výňatků není dovoleno.
Údaje a zobrazení nezávazné. Změny vyhrazeny.



2/100 - 1VLM000363-Rev5, cs

Obsah                                                                   Strana

1 Přehled ...................................................................... 3
1.1 Všeobecně ................................................................. 3
1.2 Normy a předpisy ....................................................... 3
1.3 Pracovní podmínky .................................................... 3
1.3.1 Normální pracovní podmínky ..................................... 3
1.3.2 Zvláštní pracovní podmínky ....................................... 3

2 Technické údaje ....................................................... 4
2.1 Hlavní parametry ........................................................ 4
2.1.1 Hlavní parametry pro skříně s vypínači ...................... 4
2.1.2 Hlavní parametry pro skříně s odpínači NALF ........... 4
2.2 Odolnost proti vnitřním obloukovým zkratům ............. 4
2.3 Rozměry a hmotnosti ................................................. 5
2.3.1 Rozměry a hmotnosti skříní 12/17,5 kV ..................... 5
2.3.2 Rozměry a hmotnosti skříní 25 kV ............................. 6
2.3.3 Rozměry a hmotnosti skříní s odpínačem

NALF 12 a 17,5 kV ..................................................... 6
2.3.4 Rozměry a hmotnosti skříní s odpínačem

NALF 25 kV ................................................................ 6

3 Konstrukce skříně a vybavení ................................ 7
3.1 Základní konstrukce a varianty .................................. 7
3.2 Vnější krytí a přepážky ............................................... 7
3.2.1 Ventilace skříní ........................................................... 8
3.3 Oddíly ve skříních ...................................................... 8
3.3.1 Oddíl přípojnic ............................................................ 8
3.3.2 Oddíl vypínače ........................................................... 9
3.3.3 Výsuvné části ............................................................. 9
3.3.4 Oddíl připojení kabelů ................................................ 9
3.3.5 Přístrojová skříňka ................................................... 10
3.3.6 Oddíl odpínače a kabelů ve skříni

s odpínačem............................................................. 10
3.4 Blokování/ochrana proti chybné manipulaci ............. 11
3.4.1 Vnitřní blokování skříně ............................................ 11
3.4.2 Blokování dveří ........................................................ 11
3.4.3 Blokování mezi skříněmi .......................................... 11
3.4.4 Zařízení pro uzamčení ............................................. 11
3.4.5 Vnitřní blokování skříně s odpínačem ...................... 12
3.5 Kódování zástrčky konektoru vypínače a stykače ... 12
3.6 Rychlá obnova ......................................................... 12
3.7 Omezovače Ith ......................................................... 12
3.8 Příčný řez variantami skříní 12-17.5 kV ................... 13
3.9 Příčný řez variantami skříní 25 kV ........................... 17
3.10 Fotografie blokování dveří ........................................ 22
3.11 Fotografie blokování zařízení rychlé obnovy ............ 24
3.12 Fotografie zařízení ................................................... 25
3.13 Kódování zástrčky přístroje ...................................... 34

4 Přeprava a skladování ........................................... 35
4.1 Stav dodávky ............................................................ 35
4.2 Balení ....................................................................... 35
4.3 Přeprava ................................................................... 35
4.4 Dodání ...................................................................... 35
4.5 Přechodné skladování .............................................. 36

5 Montáž rozváděče na místě použití ...................... 37
5.1 Všeobecné stavební požadavky .............................. 37
5.2 Základy ..................................................................... 37
5.2.1 Způsob instalace A – Montáž základových

třmenů ...................................................................... 38
5.2.2 Způsob instalace B – Upevnění kotevními

šrouby na betonovou podlahu .................................. 38
5.2.3 Způsob instalace C – Upevnění na plovoucí

podlahu .................................................................... 39
5.3 Montáž skříní rozváděče .......................................... 39
5.4 Montáž přípojnic a průchodek .................................. 40
5.4.1 Přípojnice a průchodky pro skříně

12/17,5 kV ................................................................ 41
5.4.2 Přípojnice a průchodky pro skříně 25 kV ................. 41
5.5 Montáž nástaveb ...................................................... 41
5.5.1 Přístrojové transformátory napětí pro měření

na přípojnicích .......................................................... 41

5.5.2 Uzemňovač pro uzemnění přípojnic ......................... 42
5.6 Kanály pro odlehčení tlaku ....................................... 42
5.7 Připojení kabelů ....................................................... 42
5.7.1 Silové kabely ............................................................ 42
5.7.2 Ovládací kabely ........................................................ 44
5.8 Uzemnění rozváděče ............................................... 44
5.9 Kladení okružních obvodů ........................................ 44
5.10 Závěrečné montážní práce ...................................... 44
5.11 Výkresy podlahy ....................................................... 45
5.12 Fotografie montáže .................................................. 57
5.13 Výkresy spojení přípojnic a přepážek

– 12, 17.5 kV ............................................................ 59
5.14 Výkresy spojení přípojnic a přepážek (25 kV) .......... 62
5.15 Výkresy nástaveb – 12, 17.5 kV ............................... 66
5.16 Výkresy nástaveb (25 kV) ........................................ 68
5.17 Fotografie otočné desky LVC ................................... 70
5.18 Výkresy omezovačů Ith ............................................ 70
5.19 Příčné řezy kabelového oddílu ................................. 71
5.19.1 Skříně 12 a 17,5 kV (standardní) ............................. 71
5.19.2 Skříně 25 kV (standardní) ........................................ 72
5.19.3 Skříně 12 a 17,5 kV (s odpínačem) .......................... 73
5.19.4 Skříně 25 kV (s odpínačem) ..................................... 73
5.19.5 Skříně 12 a 17,5 kV (řada 550) ................................ 74

6 Provoz rozváděče ................................................... 75
6.1 Uvedení do provozu ................................................. 75
6.1.1 Přípravné práce ........................................................ 75
6.1.2 Uvedení do provozu ................................................. 76
6.2 Provozní spínání ...................................................... 76
6.2.1 Výsuvná část s vypínačem....................................... 76
6.2.2 Vypínač typu VD4 a V-max ...................................... 78
6.2.3 Vypínač typu VM1 .................................................... 78
6.2.4 Vypínač typu HD4 .................................................... 79
6.2.5 Vakuový stykač typu V-Contact ............................... 79
6.2.6 Výsuvné části s měřením ......................................... 79
6.2.7 Uzemňovač typu EK6 a ST-VG-01 .......................... 79
6.2.8 Uzemňovač přípojnic ................................................ 80
6.2.9 Uzemňování a zkratování pomocí

uzemňovacího modulu ............................................. 80
6.2.10 Odpínač typu NALF .................................................. 81
6.3 Zkušební postupy ..................................................... 82
6.3.1 Zkouška beznapěťového stavu ................................ 82
6.3.2 Proudové a napěťové zkoušky ................................. 83
6.4 Servisní podvozky .................................................... 83

7 Údržba ..................................................................... 95
7.1 Všeobecně ............................................................... 95
7.1.1 Termíny prohlídek, údržby a oprav .......................... 95
7.2 Prohlídka .................................................................. 96
7.3 Údržba ...................................................................... 96
7.4 Opravy ...................................................................... 97
7.4.1 Rozváděč všeobecně ............................................... 97
7.4.2 Výměna komplexních funkčních skupin ................... 98
7.5 Zkoušky výsuvných částí ......................................... 99
7.5.1 Výsuvné části poháněné motorem ........................... 99
7.5.2 Kontrola přesnosti rozměrových nastavení .............. 99
7.5.3 Kontrola nastavení pomocných spínačů

na výsuvných částech .............................................. 99
7.5.4 Kontrola směru otáčení pojezdového motoru

výsuvných částí poháněných motorem .................. 100
7.5.5 Kontrola blokovacích podmínek ............................. 100
7.6 Kontrola ve skříni ................................................... 101
7.6.1 Nastavení pomocných spínačů na uzemňovači ..... 101
7.7 Náhradní díly, pomocné materiály a maziva .......... 101
7.7.1 Náhradní díly .......................................................... 101
7.7.2 Pomocné materiály a maziva ................................. 101

8 Kvalita výrobku a ochrana životního
prostředí ................................................................ 105



1VLM000363-Rev5, cs - 3/100

1. PŘEHLED
1.1 Všeobecně

UniGear je nový název rozváděče ZS1 ve verzi 1.2 (ZS1.2). Je to třífázový, kovově krytý, vzduchem
izolovaný rozváděč a všechny jednotky jsou smontované v závodě, typově odzkoušené a vhodné pro
vnitřní aplikace do 25 kV. Jednotky jsou konstruované jako výsuvné moduly a jsou vybavené jedním
systémem přípojnic. Výsuvné části jsou vybavené vypínači a stykači.
Podrobnosti o technické konstrukci a uspořádání jednotlivých rozváděčů, jako technické údaje,
podrobné seznamy vybavení jednotlivých skříní a úplná dokumentace zapojení atd. jsou uvedeny v
podkladech příslušné zakázky.
Upozornění:

Rozváděč UniGear je označen ve zkušebních protokolech a typových osvědčeních zkratkou ZS1.2

1.2 Normy a předpisy
Skříně rozváděč UniGear vyhovují normám a specifikacím pro rozváděče vysokého napětí smontované
v závodě, kovově kryté a typově odzkoušené podle ČSN EN 62271-200 a ČSN EN 60694. Mimo to mají
rozváděčové skříně následující stupeň krytí podle ČSN EN 60529:
IP 4X pro krytí a IP 2X pro přepážky.
Při instalaci a provozu těchto zařízení je nutno dbát na všechna další ustanovení ČSN, jakož i
odpovídající publikace IEC, národní a místní předpisy bezpečnosti práce a bezpečnostní směrnice pro
výrobní materiály. Mimo to je nutno vzít v úvahu údaje ABB, vztahující se na zakázku.

1.3 Pracovní podmínky
1.3.1 Normální pracovní podmínky

Rozváděče jsou určeny pro normální pracovní podmínky pro spínací přístroje a rozváděče vnitřního
provedení podle ČSN EN 60694 (IEC 60694). Přitom platí, mimo jiné, tyto mezní hodnoty:
Teplota okolí:
maximální hodnota + 40 °C
její průměr během 24 h nepřesáhne + 35 °C
minimální hodnota (odpovídá třídě “minus 5 vnitřní”) -    5 °C
Maximální nadmořská výška místa instalace je 1000 m.

1.3.2 Zvláštní pracovní podmínky

Rozváděče vyhovují pro provoz v klimatických podmínkách Wda podle ČSN IEC 60721-2-1
(IEC 60721-2-1). Zvláštní pracovní podmínky musí být předem konzultovány s výrobcem. Např.:
- Při instalaci v nadmořské výšce nad 1000 m je nutno vzít v úvahu snížení dielektrické pevnosti

vzduchu a jeho vliv na izolační hladinu ( viz diagram na obr. 1/1).
- Zvýšené teploty okolí se musí kompenzovat při dimenzování přípojnic a vodičů odboček, jakož i

výsuvných částí nebo se omezí proudová zatížitelnost. Montáží dodatečného větrání je možno
podpořit odvod tepla z rozváděčové skříně.

Upozornění k jakýmkoliv zvláštním klimatickým podmínkám:

Při provozu rozváděčů v oblasti s vysokou vlhkostí vzduchu a nebo většími rychlými výkyvy teploty
vzniká nebezpečí kondenzace vodní páry, což musí zůstat výjimkou při normálních pracovních
podmínkách pro rozváděč vnitřního provedení. Po konzultaci s výrobcem se musí provést preventivní
opatření (např. elektrická topná tělesa), aby se zabránilo takovému kondenzačnímu jevu a z něho
případně vyplývající korozi nebo jiným nepříznivým vlivům. Ovládání topných těles závisí na příslušném
projektu a podrobnosti se musí převzít z dokumentace zakázky.

Obr. 1/1: Křivka pro určení činitele nadmořské výšky k v závislosti na nadmořské výšce H.
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2. Technické údaje
2.1. Hlavní parametry

Jmenovité napětí kV 12 17,5 25

Jmenovité krátkodobé výdržné střídavé napětí kV 28 38 50

Jmenovité výdržné napětí při atmosférickém impulsu kV 75 95 125

Jmenovitý kmitočet Hz 50/60

Jmenovitý proud přípojnic A ...4000 ...4000 ...2500

Jmenovitý proud odboček vypínače 3) A ...4000 ...4000 ...2500

Jmenovitý dynamický proud 1) kA ...125 ...100 ...63

Jmenovitý vypínací proud vypínače kA ...50 ...40 ...25

Jmenovitý krátkodobý výdržný proud 3 s 1) kA ...50 ...40 ...25
1)   Zkratovou odolnost přístrojových transformátorů je nutno vzít v úvahu odděleně.

Podrobné údaje jednotlivých spínacích přístrojů viz návod pro obsluhu příslušného spínacího přístroje,
uvedený v čl. 7.1.

2.2 Odolnost proti vnitřním obloukovým zkratům
Odolnost proti vnitřním obloukovým zkratům je následující: 12 kV - 40 kA 1s – 50 kA 0,5 s

17,5 kV - 40 kA 1 s
25 kV - 25 kA 1s

Jednotky rozváděče byly zkoušeny podle norem ČSN EN 62271-200 (IEC 62271-200) (dodatek AA,
třída A, kritéria 1 až 5) a rovněž podle doporučení PEHLA č. 4. V jednotlivých případech v závislosti na
uspořádání skříní rozváděče a / nebo podmínek rozvodny (např. snížená výška stropu), mohou být
nutná dodatečná opatření, aby se zajistilo splnění kritéria 5.

Jmenovité napětí kV 12 17,5 25

Jmenovité krátkodobé výdržné střídavé napětí kV 28 38 50

Jmenovité výdržné napětí při atmosférickém impulzu kV 75 95 125

Jmenovitý kmitočet Hz 50/60

Jmenovitý proud přípojnic A ...4000 ...2500

Jmenovitý proud odboček A ...630 ...630

Jmenovitý vypínací proud odpínače (účiník=0.7) A ...630 ...630

Jmenovitý krátkodobý výdržný proud odpínače 1s 1) kA ...25 ...20

Jmenovitý zkratový zapínací proud kA ...40 ...38

Jmenovitý dynamický proud kA ...62,5 ...62,5

Pomocné napětí V DC 24, 48, 110, 220;

 AC 110, 230
1)   Zkratovou odolnost přístrojových transformátorů je nutno vzít v úvahu odděleně.

2.1.1 Hlavní parametry pro skříně s vypínači

2.1.2 Hlavní parametry pro skříně s odpínači NALF
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2.3.1  Rozměry a hmotnosti skříní 12 a 17,5 kV

Rozměr mm

Výška A 2100/2200/2595 1)

Šířka
-  Skříně přívodu/vývodu do 1250 A (25 kA) 7) B 550
-  Skříně přívodu/vývodu do 1250 A (do 31,5 kA) 6) 650
-  Skříně přívodu/vývodu do 1250 A (nad 31,5 kA) 800
-  Skříně přívodu/vývodu 1600 – 2000 A    800 2)

-  Skříně přívodu/vývodu nad 2000 A  1000
Hloubka C 1300/13403) nebo 1350/13904)

Výška základní části skříně D 2100
E 1495

1) Výška přístrojové skříňky je 580/705/1100 mm s výjimkou skříní pro 3150/4000 A, kde jsou k  dispozici jen výšky 705/1100 mm.
2) 1000 mm na požadavek
3) Až do 2500 A – hloubka skříně s vypínačem HD4 včetně kombinací s nimi je 1340 mm, v ostatních případech  1300 mm - mějte
vždy na zřeteli poznámku 5)

4) Pro 3150 A a 4000 A - hloubka skříně s vypínačem HD4 včetně kombinací s nimi je 1390 mm, v  ostatních případech 1350 mm
– mějte vždy na zřeteli poznámku 5)

5) Rozměry musí být prověřeny podle dokumentace příslušné zakázky.
6) Skříně vybavené stykačem “V-Contact” jsou 650 mm široká až do krátkodobého výdržného proudu  50kA.
7) Pouze skříně UniGear ZS1 řady 550

Hmotnosti skříní 12/17,5 kV (včetně výsuvných částí s vypínačem):

2.3 Rozměry a hmotnosti

Jmenovitý proud Hmotnost

A kg
...1250 800-850
1600 850-900
2000 850-900
2500 1200
3150 1200
4000 1400
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2.3.2   Rozměry a hmotnosti skříní 25 kV
Rozměr Mm

Výška A 2200/2325/2720 1)

Šířka
-  Skříně přívodu/vývodu do 1250 A
-  Skříně přívodu/vývodu nad 1250 A B  800 2) 1000
Hloubka C 1520/15603)

Výška základní části skříně D 2200
E 1620

1)  Výška přístrojové skříňky je 580/705/1100 mm
2)  1000 mm na požadavek
3)  Hloubka skříně s vypínačem HD4 včetně kombinací s nimi je 1560 mm, v ostatních případech
     1520 mm - mějte vždy na zřeteli poznámku 4)

4)  Rozměry musí být prověřeny podle dokumentace příslušné zakázky.

Hmotnosti skříní 25 kV (včetně výsuvných částí s vypínačem):
Jmenovitý proud Hmotnost

A kg
...1250 1000-1050
1600 1200
2000 1200
2500 1200

2.3.3  Rozměry a hmotnosti skříní s odpínačem NALF 12 a 17,5 kV

Rozměr mm
Výška A 2075/2200/2595 1)

Šířka -  Vývody a přívody s odpínačem 630 A  B  800
Hloubka C 1300/1340 2)

Výška základní části skříně D 2100
E 1495

1)  Výška přístrojové skříňky je 580/705/1100 mm.
2) Hloubka skříně s odpínačem v kombinaci se skříněmi s vypínači HD4 je doporučena 1340 mm, v ostatních případech 1300 m
     m – mějte vždy na zřeteli poznámku 3)

3) Rozměry musí být prověřeny podle dokumentace příslušné zakázky

Hmotnosti skříně 12/17,5 kV (včetně odpínače):

Přívody a vývody o šířce 800 mm......cca 750 kg

2.3.4   Rozměry a hmotnosti skříní s odpínačem NALF 25 kV

Rozměr mm
Výška A 2200/2325/2720 1)

Šířka -  Vývody a přívody s odpínačem do 630 A  B  1000
Hloubka C 1520/1560 2)

Výška základní části skříně D 2200
E 1620

1)  Výška přístrojové skříňky je 580/705 /1100mm
2)  Hloubka skříně s odpínačem v kombinaci se skříněmi s vypínači HD4 je doporučena 1560 mm,
       v ostatních případech 1520 mm – mějte vždy na zřeteli poznámku 3)

3)   Rozměry musí být prověřeny podle dokumentace příslušné zakázky

Hmotnost skříně 25 kV (včetně odpínače):

Přívody a vývody o šířce 1000 mm......cca 950 kg
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3. Konstrukce skříně a vybavení
3.1  Základní konstrukce a varianty (Obr. 3/1 až 3/3)

Základem pro skříň UniGear je přívodní a vývodní skříň přípojky s SF6
1) nebo vakuovým vypínačem s

použitím výsuvné techniky. Skříň je rozdělena na oddíl přípojnic A, oddíl vypínače B, oddíl kabelů C a
přístrojovou skříňku D pro sekundární vybavení. Nezávisle na tom jsou k dispozici varianty pro veškeré
provozní potřeby. Obr. 3/1 až 3/2 ukazují příklady možného uspořádání skříně včetně  elektrického
vybavení.
Pro podélnou spojku přípojnic jsou nutné dvě skříně, skříň spojky s výsuvnou částí s vypínačem a skříň
s pevnou spojkou (volitelně s měřením napětí na přípojnicích a uzemněním přípojnic). U zařízení bez
podélné spojky přípojnic se provede přímé propojení přípojnic.
Rozváděč UniGear zahrnuje také variantu přívodní/vývodní skříň s odpínačem NAL-F s pevnou montáží
odpínače.  Skříň je rozdělena na oddíl přípojnic A, oddíl odpínače včetně kabelů B a přístrojovou skříňku
pro sekundární vybavení D. Obr. 3/1-9 a 3/2-9 ukazují příklady  uspořádání skříně včetně  elektrického
vybavení.
Skříně rozváděče UniGear se mohou také sestavit do dvou řad; tzv. duplexní uspořádání se dvěma
systémy přípojnic.
Obr. 3/2-10 ukazuje příklad duplexního uspořádání se dvěma vypínači.
Bližší podrobnosti o instalaci a vybavení rozváděče jsou uvedeny v podkladech příslušné zakázky.
1) Pro řadu 550 je k dispozici pouze vakuový vypínač

3.2  Vnější krytí a přepážky (obr. 3/3)
Vnější krytí a vnitřní přepážky rozváděčových skříní jsou z kvalitního ocelového plechu tloušťky 2 mm
s aluzinkovým povlakem. Tři vysokonapěťové oddíly (oddíl přípojnic, oddíl vypínače a kabelový oddíl)
jsou vybaveny pojistnými klapkami pro odlehčení tlaku umístěnými v horní části. Tyto se otevřou při
přetlaku v případě vnitřního obloukového zkratu.
Přední strana skříní je uzavřena  tlakuvzdornými dveřmi, jejichž úhel otevření činí 130 °. Oddíly kabelů
a vypínače mají své vlastní dveře. Oddíly vypínače jsou vybavené průzory vyrobenými z bezpečnostního
skla. Sousední skříně jsou od sebe navzájem oddělené bočními stěnami každé skříně a vlivem
konstrukčního uspořádání zůstává po smontování skříní mezi těmito stěnami vzduchový polštář.
Vnější kryt je doplněn klapkami pro odlehčení tlaku montovanými nahoře, které jsou podle jmenovitého
proudu vodiče odbočky vyrobeny buď z ocelového plechu nebo plechové mřížoviny a dole krytem dna
17 z nemagnetického plechu. Klapky pro odlehčení tlaku jsou zajištěny na jedné podélné straně
ocelovými šrouby na druhé podélné straně plastovými šrouby. V případě vnitřního přetlaku jsou plastové
šrouby místem protržení.
Omezení proudu při vnitřním obloukovém zkratu je možno dosáhnout vybavením vypínače bez
zpoždění provedeným pomocnými spínači ovládanými tlakovou vlnou.
Rozváděč může být vybaven následujícími systémy:
- Omezovačem I th: pomocné spínače 11.5 (obr. 5/40) jsou ovládané klapkami pro odlehčení tlaku.
- Zařízením rychlé obnovy: pomocné spínače jsou montovány na tlakových senzorech a ovládány

zdvihem kolíku senzoru (viz čl. 3.6).

Nutná bezpečnostní opatření pro omezení účinků vnitřního obloukového zkratu musí být zajištěna
v souvislosti s výškou stropu. V některých  případech toto může vyžadovat dodatečná bezpečností
opatření ve skříních rozváděče s ohledem na obsluhu. Taková opatření zahrnují :

1.Montáž průchodu pro odlehčení tlaku 50 na horní část rozváděče s dalšími kanály vedoucími
z rozvodny v uspořádání vhodném pro konstrukci budovy. Rázová vlna a působení oblouku jsou
odváděny průchody ven (obr. 5/17).

2.Montáž průchodu pro odlehčení tlaku s výfukovými štěrbinami umístěnými nad průchodem na
koncích rozváděče a nasměrovanými do středu rozváděče (průchod pro odklonění). Rázová vlna a
působení oblouku se projevují ve velmi tlumené formě a v místě, které není kritické pro pracovníky
obsluhy.

Zadní stěna přípojnic oddílu přípojnic 84, mezistěna 9, montážní deska 12 se clonami 12.1/12.2 a
horizontální přepážka 20 tvoří součást vnitřních přepážek.
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Vnitřní oddělení přepážkami umožňuje bezpečný přístup do oddílů vypínače a kabelů, i když jsou
přípojnice pod napětím.
Přístrojová skříňka pro sekundární vybavení je zcela oddělená od prostoru vysokého napětí díky svému
krytím z ocelového plechu.
Na koncových bočnicích zajišťují kryty dobrý vzhled a jsou mechanicky i tepelně odolné proti vnitřnímu
obloukovému zkratu, pokud by tento nastal v koncové skříni.
Dveře a zadní stěny a rovněž kryty jsou důkladně očištěny a upraveny proti korozi předtím než jsou
opatřeny vysoce kvalitním dvojitým nátěrem. Krycí nátěr je v barevném standardním odstínu RAL 7035
(zvláštní barevné odstíny podle dohody). Postup se ukončí sušením v peci a poskytuje značnou
odolností proti nárazům a korozi.
Dveře oddílu vypínače a připojení kabelů jsou odolné proti tlaku a mohou být opatřeny šrouby nebo
ručními uzavíracími systémy.

3.2.1   Ventilace skříní (Obr. 3/3, 6/20, 6/21)
Při určitých jmenovitých proudech přípojnic a odboček jsou nutné otvory ve vnějším krytu pro účel
ventilace.
Pro vzduch proudící do oddílu vypínače je horizontální přepážka opatřena větracími otvory 20.2. Stupeň
krytí je IP4X a bezpečnost v případě uvolnění horkých plynů způsobených vnitřním obloukovým zkratem
je zajištěna klapkou 20.3 v horizontální přepážce 20. Pro vzduch proudící ven jsou klapky pro odlehčení
tlaku 1.1 vyrobené z plechové mřížoviny místo z ocelového plechu. Tvar a velikost větracích otvorů v
plechové mřížovině zajišťuje stupeň krytí IP4X.
V případě zvýšené teploty okolí (> 40 °C) a/nebo zvýšeného kmitočtu (60 Hz) může být nutné
namontovat ventilátor do horizontální přepážky Toto není standardní provedení. Informace jsou
uvedeny na obr. 6/20 a 6/21.
Nucené větrání ventilátorem je nutno použít ve skříních pro jmenovitý proud 3600 a 4000 A při
jmenovitém napětí 12/17,5 kV a ve skříních pro jmenovitý proud 2500 A při jmenovitém napětí 25 kV.

3.3  Oddíly ve skříních
3.3.1  Oddíl přípojnic (obr. 3/3, 5/21 až 5/26, 5/29 až 5/34)
Přípojnice 3 mají obdélníkový průřez, jsou vyrobeny z mědi a jsou uloženy po částech ze skříně do
skříně. Pro vyšší jmenovité proudy (3150, 3600 a 4000 A) mají přípojnice průřez tvaru D. Podle
jmenovitého proudu je použito buď jednoduché nebo dvojité uspořádání. Přípojnice jsou upevněny na
plochých vodičích odboček 2 a v průchodkách přípojnic 29, pokud jsou instalovány. Nejsou zapotřebí
žádné speciální připojovací svorky.
Přípojnice a vodiče odboček pro 17,5 a 25 kV jsou izolovány pomocí smršťovacích hadic. Šroubové
spoje systému přípojnic 17,5 a 25 kV jsou zakryté izolačními kryty 58. Přípojnice pro jednotky
12 kV do 2000 A jsou bez krytů. Ploché přípojnice 2500 A a přípojnice o průřezu tvaru D 3150, 3600 a
4000 A jsou izolované a spoje jsou zakryté.

Pomocí průchodkových desek 28 a průchodek přípojnic 29 je možno vytvořit přepážky mezi skříněmi.
Pro vyšší jmenovité krátkodobé výdržné proudy jsou tyto přepážky nutné - viz následující tabulka:

 Jmenovité napětí Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Přepážky
 12/17,5 kV 25 kA Ne 1)

31,5 kA  Každá třetí skříň 2)

≥40 kA Každá skříň 3)

 25 kV 25 kA Ne 1)

1)  U těchto skříní není nutné průchodky přípojnic 29 a průchodkové desky 28 montovat - dynamická pevnost systému
přípojnic je dostatečná.
2)  U těchto skříní je nutné průchodky přípojnic 29 a průchodkové desky 28 montovat do každé třetí skříně (jen ve
skříních o šířce 800 a 1000 mm).
3)  U těchto skříní je nutné průchodky přípojnic 29 a průchodkové desky 28 montovat dokaždé skříně.
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Podle požadavků zákazníka je možno provést toto oddělení jednotlivých skříní pomocí průchodek
přípojnic 29 a průchodkových desek 28 také u rozváděčových skříní, kde to není technicky nutné.
Nad rozváděč je možno umístit nástavbu s uzemňovačem přípojnic nebo transformátory napětí na
přípojnicích. Podrobnosti viz obr. 5/27, 5/28, 5/35 a 5/36 a čl. 5.5.

3.3.2   Oddíl vypínače (Obr. 3/3, 3/8, 3/9, 3/10, 3/11, 5/20, 6/22)
Oddíl vypínače obsahuje veškeré nutné vybavení pro vzájemný provoz výsuvné části a skříně. Je
podobně jako oddíl přípojnic oddělen kovovými přepážkami ze všech stran.
Tulipánové odpojovací kontakty 5, společně s pevnými odpojovacími kontakty, jsou umístěny v
montážní desce 12. Jsou zde také kovové zákryty 12.1 a 12.2, zakrývající zasouvací otvory. Zákryty se
otevírají při zasouvání výsuvné části s vypínačem do pracovní polohy pomocí nájezdů 13.16 s použitím
páky 38 a zavírají se při vysouvání výsuvné části z pracovní do zkušební/odpojené polohy. Ve zkušební/
odpojené poloze výsuvné části je vytvořeno odpojení s oddělením v hlavním proudovém obvodu. Ve
zkušební/odpojené poloze není nutno rozpojit připojení ovládacího zapojení, které je požadováno pro
zkušební účely.
Ve zkušební/odpojené poloze je výsuvná část stále úplně zasunutá ve skříni a dveře jsou uzavřené.
Tlačítka ZAP/VYP umístěná na vypínači a mechanické ukazatele pro ZAP/VYP a NASTŘÁDÁNO/
NENASTŘÁDÁNO jsou viditelné průzorem.
Spínání se provádí při zavřených dveřích. Rovněž je možná instalace dodatečného mechanického
spínacího zařízení pro ruční ovládání vypínače v pracovní poloze (viz obr. 3/14, 3/15).
Zásuvka 10.1 pro ovládací zapojení je pevně montována v oddílu vypínače.

3.3.3   Výsuvné části (obr. 3/3, 3/12, 3/13, 3/16 až 3/19, 3/25)
1.  Výsuvné části s vypínačem
Výsuvný vypínač tvoří kompletní modul sestávající z vakuového vypínače typu VD4, V-max nebo VM1,
nebo SF6 vypínače typu HD4, výsuvné kazety 13.15, izolovaných kontaktních ramen 4.2 s kontaktním
systémem 4.3 a zástrčky ovládacího zapojení 10.2.
Výsuvná kazeta 13.15 a vypínač jsou spojeny pomocí vícepólového konektoru 10.3.
Výsuvná kazeta zajišťuje mechanické spojení mezi skříní a vypínačem. Pevná část je připojena ke skříni
tvářením s tvarovým přehýbáním na obou stranách. Výsuvná část s vypínačem se posouvá mezi
pracovní a zkušební/odpojenou polohu ručně nebo motorem pomocí šroubového mechanismu při
zavřených předních dveřích. Pracovní a zkušební/odpojené polohy jsou přesně nastaveny pomocnými
spínači, které registrují dosažení konečné polohy a úhlovou polohu šroubového mechanismu.
Zemní připojení mezi výsuvnou částí a skříní je zajištěno kladkami a  pojezdovými kolejnicemi 42, které
jsou přišroubovány do skříně.
Výsuvné části stejné konstrukce jsou navzájem záměnné. V případě, že má výsuvná část stejné
rozměry ale rozdílné vybavení vypínače, zabrání kódování zástrčky ovládacího zapojení chybnému
připojení mezi výsuvnou částí a skříní. Kódování je uvedeno v dokumentaci zakázky (viz obr. 3/25).

2.   Výsuvné části stykače (obr. 3/3, 2/20, 3/21)
Výsuvná část může být vybavena namísto vypínače také vakuovým stykačem typu „V-Contact“.
Vakuový stykač je vybaven pojistkami vn a je možno jej použít do jmenovitého napětí 12 kV.
Veškeré údaje uvedené v této kapitole pro vypínače platí také pro stykače.

3.  Ostatní výsuvné části
Výsuvná část může být vybavena také s následujícími podvozky:
- Podvozek s měřícími napěťovými transformátory s pojistkami
- Uzemňovací podvozek bez zapínací schopnosti (pro systém hlavní přípojnice a silové kabely)
- Uzemňovací podvozek se zapínací schopností (pro systém hlavní přípojnice a silové kabely)
- Zkušební podvozek pro silové kabely
- Odpojovací podvozek
- Odpojovací podvozek s pojistkami

3.3.4  Oddíl připojení kabelů (Obr. 3/3, 5/18 až 5/20, 5/41, 5/42)

Kabelový oddíl obsahuje proudové transformátory 7, pevně montované nebo výsuvné napěťové
transformátory 8 a uzemňovač 6 podle individuálních provozních požadavků.
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Kabelový oddíl je konstruován pro instalaci tří transformátorů proudu. Jestliže nejsou všechny tři
transformátory proudu požadovány, jsou místo nich instalovány makety s použitím stejných postupů
instalace a připojení.

Pevně montované transformátory napětí jsou připojeny na primární straně flexibilními kompletně
izolovanými vodiči, které jsou připojeny k transformátorům.
Výsuvné transformátory napětí jsou vybaveny pojistkami vn.
Uzemňovač typu EK6 se může použít s ručním nebo motorovým pohonem. Jeho spínací polohy jsou
indikovány pomocí pomocného spínače jak mechanicky tak elektricky.
Uzemňovač pro řadu 550 nemůže být vybaven motorovým pohonem.
Je možná pevná montáž tří svodičů přepětí s nutností omezit počet připojených kabelů vn.

Připojení kabelů ve skříních pro 12/17,5 kV:

Do skříní o šířce 550 a 650 mm je možno připojit až 3 paralelní celoplastové jednožilové kabely a
násuvné kabelové koncovky s maximálním průřezem 630 mm2.
Do skříní o šířce 800 nebo 1000 mm je možno připojit až 6 paralelních celoplastových jednožilových
kabelů a násuvné kabelové koncovky s maximálním průřezem 630 mm2.
V případě požadavků zákazníka týkajících se připojení na přípojnice je nutno vzít v úvahu v průběhu
plánovací etapy zakázky třížilové kabely, speciální kabely nebo koncovky různých typů.

Připojení kabelů ve skříních pro 25 kV:

Do skříní o šířce 800 mm je možno připojit až 3 paralelní celoplastové jednožilové kabely a násuvné
kabelové koncovky s maximálním průřezem 500 mm2.
Do skříní o šířce 1000 mm je možno připojit až 6 paralelních celoplastových jednožilových kabelů a
násuvné kabelové koncovky s maximálním průřezem 500 mm2.
Další informace týkající se připojení silových kabelů jsou uvedeny v kap. 5.7.

3.3.5  Přístrojová skříňka (obr. 3/3, 3/7,5/20, 5/39)
Přístrojová skříňka je z hlediska všech aspektů ovládání a jištění vhodná jak pro konvenčních tak pro
mikroprocesorovou techniku ovládání.
Výška přístrojové skříňky je 580/705/1100 mm. Podrobnosti viz čl. 2.3.
Jestliže nejsou řídící a pomocné přístroje určeny pro montáž na dveře, jsou montovány na speciální
kovové lišty. Tyto umožňují provádět jakékoliv dodatečné změny v zapojení. Ve spodní části přístrojové
skříňky jsou na výklopném držáku lišt tři řady svorkovnic a pod nimi je snadno přístupný pomocný spínač
pro zástrčku ovládacího zapojení.
Vnitřní zapojení ve skříni je umístěno v průchodu na pravé straně skříně. Levá strana skříně slouží pro
vnější zapojení. Průchody jsou uzavřeny kryty  z ocelového plechu 43.1, 43.2.  Po stranách přístrojové
skříňky jsou otvory pro provlečení vodičů okružního zapojení.

3.3.6   Oddíl odpínače a kabelů ve skříni s odpínačem

Oddíl odpínače a kabelů je společný. Odpínač je pevně montován a připojen na přípojnice. Průchod do
oddílu přípojnic je proveden pomocí průchodek a tím je zabezpečeno oddělení oddílu přípojnic od všech
ostatních oddílů rozváděče. Oddíl odpínače a kabelů je rovněž oddělen kovovými přepážkami od
ostatních oddílů.
Odpínač může volitelně obsahovat integrovaný uzemňovač. Spínací polohy integrovaného uzemňovače
typu E mohou být indikovány pomocným spínačem.
Zapínání a vypínání odpínače se provádí ručně pomocí páky při zavřených dveřích. Na přání může být
též instalováno zařízení pro motorické ovládání odpínače. Odpínač tedy lze ovládat nejen místně, ale
i dálkově. Uzemňovač je vždy ovládán místně pomocí ovládací páky.
Rozváděč je standardně konstruován pro použití jednožilových kabelů. Kabelový oddíl standardně
obsahuje podpěrné izolátory pro upevnění kabelů. Kabelový oddíl může na přání obsahovat místo
podpěrných izolátorů přístrojové  transformátory proudu. Jestliže nejsou všechny tři transformátory
proudu požadovány, jsou místo nich instalovány příslušné izolátory.

Připojení kabelů ve skříních pro 12kV, 17,5 kV a 25 kV:

Do skříně s odpínačem je možno standardně připojit na každou fázi 1 celoplastový jednožilový kabel
o průřezu do 240 mm2.
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Důležité upozornění:

Pro všechna nestandardní kabelová připojení je nutná dohoda odběratele s výrobcem již ve fázi
technické přípravy zakázky.

3.4  Blokování/ochrana proti chybné manipulaci
3.4.1  Vnitřní blokování skříně (obr. 3/3)
Pro zabránění nebezpečným situacím a chybným manipulacím je pro ochranu osob a zařízení k
dispozici celá řada blokování:
• Výsuvnou  část je možno zasouvat ze zkušební/odpojené polohy do pracovní polohy (a obráceně)

jen při vypnutém vypínači a vypnutém uzemňovači (t.j. spínač musí být vypnutí předem). V
mezipoloze je spínač mechanicky blokován, v případě vypínačů s elektrickou spouští je blokování
také elektrické.

• Vypínač je možno zapnout, jen když je výsuvná část jednoznačně ve zkušební nebo pracovní poloze.
V mezipoloze je vypínač mechanicky blokován, u vypínačů s elektrickou spouští je blokování také
elektrické.

• Ve skříních s digitální řídící technikou je možno také dosáhnout zabránění chybné manipulace
vypínače pomocí softwaru skříně.

• Bez připojení ovládacího napětí je možné v pracovní nebo zkušební poloze jen vypnutí vypínače
ručním ovládáním a není možné zapnutí (blokováno elektromechanicky).

• Připojení a odpojení zástrčky ovládacího zapojení 10.2 je možné jen ve zkušební/odpojené poloze
výsuvné části.

• Uzemňovač 6 je možno zapnout jen, když je výsuvná část ve zkušební/odpojené poloze nebo mimo
skříň (mechanické blokování 1)).

• Při zapnutém uzemňovači není možno zasunout výsuvnou část ze zkušební/odpojené polohy do
pracovní (blokováno mechanicky).

• Podrobnosti o jiných možných blokováních, např. ve spojení s blokovacím magnetem na výsuvné
části a/nebo na pohonu uzemňovače, je možno zjistit v podkladech příslušné zakázky.

3.4.2   Blokování dveří (obr. 3/4-1 až 3/4-8)
Skříně mohou být vybaveny následujícím blokováním:
• S přístrojem (vypínačem nebo stykačem) není možno zajet, jestliže jsou dveře přístrojového

oddílu otevřené (obr. 3/4-1 a 2).3)

• Dveře přístrojového oddílu není možno otevřít, jestliže je přístroj ) vypínač nebo stykač
v pracovní nebo nedefinované poloze (obr. 3/4-3 a 4)

• Uzemňovač není možno ovládat, jestliže jsou dveře kabelového prostoru otevřené (obr. 3/4-5 a 6).
• Dveře kabelového prostoru není možno otevřít, jestliže je uzemňovač vypnutý (obr. 3/4-7 a 8).

Poznámka: Jestliže je použito pro vypínač blokování, potom je nutné použít tlačítko VYP. na
dveřích pro zajištění nouzového vypnutí.

3.4.3   Blokování mezi skříněmi (obr. 3/1-6, 3/1-7, 3/2-6, 3/2-7)
• Přípojnicový uzemňovač  je možno zapnout jen, pokud jsou všechny výsuvné části v příslušném

úseku přípojnic ve zkušební/odpojené poloze. (elektromechanické blokování 2)).
• Když je přípojnicový uzemňovač zapnutý, není možno zasunout výsuvné části v úseku uzemněných

přípojnic ze zkušební/odpojené polohy do pracovní polohy (elektromechanické blokování 2)).

3.4.4  Zařízení pro uzamčení (obr. 3/3, 6/13, 6/22)
• Zákryty 12.1 a 12.2 mohou být zajištěny nezávisle na sobě visacími zámky po vyjmutí výsuvné části

s vypínačem.

 1)  V případě motorového pohonu je mechanické blokování nebo blokovací magnet nahrazen elektrickým
blokováním  uzemňovače. Ruční nouzové spínání není blokováno!

2)  Blokovací magnet není montován v případě motorového pohonu; přípojnicové uzemňovače nebo výsuvné
části jsou  blokovány elektricky. Ruční nouzové spínání není blokováno!

3) Toto blokování není k dispozici pro motorem ovládaný výsuvný přístroj jako mechanické zařízení.
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• Přístupu k hřídeli pohonu 14.1 uzemňovače je možno zabránit visacím nebo dózickým zámkem.
• Přístupu ke drážce pro střádání vypínače je možno zabránit visacím nebo dózickým zámkem.
• Přístupu do oddílu vypínače a oddílu kabelů je možno zabránit visacím zámkem, v případě

rozvorového systému zavírání dveří také dózickým zámkem.

3.4.5  Vnitřní blokování skříně s odpínačem

Pro zabránění nebezpečným situacím a chybným manipulacím je pro ochranu osob a zařízení k
dispozici  celá řada blokování:
• Zapnout odpínač je možné jen v případě, že uzemňovač je vypnut. Zapnout uzemňovač je možné jen

v případě, že odpínač je vypnut. Odpínač a uzemňovač jsou vzájemně mechanicky blokovány.
• Dveře spodní kabelové vn části skříně je možné otevřít pouze v případě, že uzemňovač je zapnut. Při

sepnutí uzemňovače se automaticky pro větší bezpečnost zasune izolační deska 205.1 mezi
odpojenou dráhu odpínače. Tato se opět automaticky vysune mimo odpojenou dráhu odpínače při
vypnutí uzemňovače.

• Ovládání uzemňovače je možné pouze při zavřených dveřích kabelového prostoru.
• Bez připojení ovládacího napětí je možné vypnutí a zapnutí odpínače pouze ručním ovládáním.

Zabránit ručnímu ovládání odpínače i uzemňovače lze uzamčením hradítek 201.2 a 208.1  ovládacích
otvorů.

• Ve skříních s digitální řídící technikou se zabránění chybné manipulaci s odpínačem provádí v zásadě
pomocí softwaru skříně. Uzemňovač je však ovládán místně pomocí ovládací páky 215. Mechanická
blokáda mezi odpínačem a uzemňovačem je stále zachována.

• Podrobnosti o dodatečném blokování, např. ve spojení s blokovacím magnetem na odpínači je možno
zjistit v podkladech  příslušné zakázky.

Výstraha:

• Dveře horní odpínačové vn části skříně je dovoleno otevřít pouze v případě zajištěného beznapěťového
stavu odpínače. To znamená, že je nutné bezpodmínečně zajistit beznapěťový stav jak na horních tak
i spodních kontaktech odpínače.

3.5   Kódování zástrčky konektoru vypínače a stykače (obr. 3/25)
Kódování zástrčky ovládacích obvodů umožňuje, aby byly výsuvné části pro spínací přístroje přiřazeny
určitým skříním. Toto zajišťuje např., že výsuvné části s různými proudy nebo různým zapojením obvodů
mohou být použity jen ve skříních, pro které jsou určeny.
Kódovací kolíky jsou montovány do zásuvek ovládacího zapojení 10.1 nebo zástrček ovládacího
zapojení 10.2 a zapadají do odpovídajících děr v příslušné zástrčce 10.2 nebo zásuvce 10.1, když se
tyto dvě součásti spojí.
Kódování zásuvného konektoru se vztahuje na zakázku a je uvedeno v příslušné dokumentaci zapojení.

3.6   Rychlá obnova (obr. 3/5-1 až 3/5-4)
Rozváděče UniGear mohou být volitelně vybaveny se specifickým ochranným systémem „Rychlá
obnova“. Tento systém spočívá na tlakových senzorech obr. 3/5-1 vhodně umístěných v rozváděči a
přímo připojených na vypínací spoušť instalovanou v pohonu vypínače obr. 3/5-2.
Senzory detekují čelo nárůstu tlaku v momentě vnitřního obloukového zkratu a rychle vypínají vypínač.
Díky systému „Rychlé obnovy“ se vyřadí selektivně jen část postižená poruchou v době pod 100 ms
(včetně vypínací doby vypínače). Rychlá eliminace poruchy současně s kovovými přepážkami mezi
oddíly a použití samozhášivých materiálů značně redukuje jakékoliv možné poškození.

3.7 Omezovače Ith (obr. 3/5 – 40)
Rozváděče Unigear s poruchovým proudem nad 25 kA jsou povinně vybaveny mikrospínači na horní
části každé jednotky. Jednotky pro nižší poruchové proudy mohou být vybaveny omezovači Ith volitelně.
Mikrospínač vytváří poruchový signál okamžitě po otevření přetlakové klapky. Doba reakce je menší
než 15 ms. Signál z mikrospínače se může poslat přímo na vypínací spoušť vypínače.
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3.8 Příčný řez variantami skříní 12-17.5 kV

Obr. 3/1-1: Vývod - 12 kV, 630 A, 31,5 kA s
pevně připojenými transformátory napětí

Obr. 3/1-2: Vývod  - 12 kV, 1250 A, 31,5 kA, s
výsuvnými transformátory napětí a
výškou přístrojové skříňky 1100 mm

Obr. 3/1-3: Vývod - 12 kV, 1250 A, 40 kA, s
pevně připojenými transformátory napětí,
svodiči přepětí a kanálem pro odlehčení tlaku

Obr. 3/1-4: Vývod - 12 kV, 1250 A, 31,5 kA, s
uzemňovačem přípojnic montovaným
nahoře
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Obr. 3/1-5: Vývod  - 12 kV, 4000 A, 40 kA,
s nucenou ventilací

Obr. 3/1-6: Podélná spojka přípojnic - 12 kV, 2500 A,
40 kA, s uzemňovačem

Obr. 3/1-7: Skříň s pevnou spojkou 12 kV, 2500 A, 40 kA,
s výsuvným napěťovými transformátory

Obr. 3/1-8: Měření na přípojnicích 12 kV, 40 kA, s
výsuvnými napěťovými transformátory
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Obr. 3/1-9: Skříň s odpínačem 12/17,5 kV s pojistkami a uzemňovačem
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Obr. 3/1-10a:  Jednotka přívodu řady 550 - 12 kV 1250 A.
Pevně montované napěťové transformátory

Obr.3/1-10b: Detail B. Přívod s krátkou průchodkou pro
prstencové proudové transformátory

Obr.3/1-11: Jednotka spojky přípojnice řady 550 - 12 kV
1250 A (proudové transformátory blokového typu)

Obr. 3/1-12: Jednotka pevné spojky řady 550 - 17 kV
1250 A
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Obr. 3/2-1: Vývod 25 kV, 1250 A, 25 kA, Obr. 3/2-2: Vývod 25 kV, 2000 A, 25 kA, s výsuvnými
napěťovými transformátory

Obr. 3/2-3: Vývod 25 kV, 1250 A, 25 kA, s napěťovými
transformátory přípojnic montovaným nahoře

Obr. 3/2-4: Vývod 25 kV, 1250 A, 25 kA, s uzemňovačem
přípojnic montovaným nahoře

3.9 Příčný řez variantami skříní 25 kV



18/100 - 1VLM000363-Rev5, cs

Obr. 3/2-5: Vývod  - 12 kV, 2500 A, 25 kA -
s nucenou ventilací

Obr. 3/2-6: Podélná spojka přípojnic 25 kV, 2000 A, 25 kA
- s uzemňovačem

Obr. 3/2-7: Skříň s pevnou spojkou - 25 kV, 2000 A, 25 kA
- s výsuvnými napěťovými transformátory

Obr. 3/2-8: Měření na přípojnicích - 25 kV, s výsuvným
napěťovými transformátory
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Obr. 3/2-9: Skříň s odpínačem 25 kV s pojistkami a uzemňovačem

Obr. 3/2-11 Duplexní uspořádání rozváděče 25kV, 1000A, 25kA
Instalace zády k sobě
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A
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B

D

1.1

1

2

3

84
204

200.1

201
201.1
201.2

207.1

208
208.1
208.2

207

15.1

1.2

203

16
1.2

17

200

202

207.2

2119

205
205.1

A Oddíl přípojnic
B Oddíl odpínače a kabelů
D Přístrojová skříňka nn

1 Vnější krytí
1.1 Klapky pro odlehčení tlaku
1.2 Průchod ovládacího zapojení
2 Vodič odbočky
3 Přípojnice
15.1 Držák svorkových lišt
16 Kabelová koncovka
17 Dělený kryt dna
19 Hlavní uzemňovací přípojnice
21 Kabelová svorka
84 Přepážka
200 Odpínač
200.1 Ukazatel stavu odpínače
201 Pohon odpínače
201.1 Ovládací hřídel odpínače
201.2 Hradítko
202 Pojistka nebo propojka
203 Izolátor nebo proudový transformátor
204 Průchodka
205 Izolační mezistěna
205.1 Pohyblivá izolační deska
207 Uzemňovač
207.1 Ukazatel stavu uzemňovače
207.2 Blokování uzemňovače
208 Pohon uzemňovače
208.1 Ovládací hřídel pro uzemňovač
208.2 Hradítko

Obr. 3/2-10: Příklad skříňě s odpínačem 12 kV s pojistkami a uzemňovačem
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A

B

D

C 16
1.2

9

A Oddíl přípojnic
B Oddíl vypínače
C Kabelový oddíl
D Přístrojová skříňka nn

1 Vnější krytí
1.1 Klapky pro odlehčení tlaku
1.2 Průchod ovládacího zapojení
1.7 Klapka pro odlehčení tlaku vyrobená

z plechové mřížoviny
2 Vodič odbočky
3 Přípojnice
5 Izolační komora
6 Uzemňovač
7 Proudový transformátor
8 Napěťový transformátor
9 Mezistěna - odnímatelná
10 Zástrčka pro ovládací zapojení

12 Montážní deska
12.1 Horní zákryt
12.2 Spodní zákryt
13 Výsuvná část
14 Pohon uzemňovače
14.1 Ovládací hřídel pro uzemňovač
14.2 Hradítko
15.1 Držák svorkových lišt
16 Kabelová koncovka
17 Dělený kryt dna
18 Šroubový mechanismus
18.1 Čtyřhranný konec šroubového mechanismu
18.2 Otvor ve šroubu pro zasouvací kliku
19 Hlavní uzemňovací přípojnice
20 Horizontální přepážka, odnímatelná
20.2 Ventilační mříž
21 Kabelová svorka
84 Přepážka

Obr. 3/3: Příklad přívodu - vývodu rozváděče UniGear
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Obr. 3/4-1 Otvírací zařízení (A) dveří oddílu vypínače

Obr. 3/4-2 Otvírací drážka (A) podvozku vypínače

Obr. 3/4-3 Blokovací zařízení (B) dveří oddílu vypínače

Obr. 3/4-4 Blokovací čep (B) dveří oddílu vypínače

A

A

B

B

3.10 Fotografie blokování dveří
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C

C1

C2 Pin ON Pin OFF

D

D

Obr. 3/4-5 Otvírací zařízení (C) dveří oddílu kabelů

Obr. 3/4-6   Otvírací drážka (C1) dveří oddílu kabelů a otvírací čep (C2) uzemňovače

Obr. 3/4-7 Blokovací zařízení (D) dveří oddílu kabelů

Obr. 3/4-8 Blokovací čep (D) dveří oddílu kabelů
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1

2

3

Opětné nastavení pomocných spínačů

Obr. 3/5-1 Tlakový snímač Obr. 3/5-2 Vypínací spoušť

Systém stlačeného vzduchu

Obr. 3/5-3 Systém rychlé obnovy

1   Tlakový redukční ventil
2   Páka pro otevření vzduchového ventilu
3   Manometr

Obr. 3/5-4 Zkušební zařízení

3.11 Fotografie zařízení rychle obnovy
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10.2

13.1

18.1

14

Obr. 3/6: Skříň vývodu -přívodu Obr. 3/7: Přístrojová skříňka nn, pohled dovnitř

Obr. 3/8: Oddíl vypínače, otevřený.
výsuvná část v pracovní poloze.

Obr. 3/9: Oddíl vypínače, otevřený.
výsuvná část v odpojené poloze,zástrčka
ovládacího zapojení odpojená
10.2 Zástrčka ovládacího zapojení
13.1 Výsuvná část
14 Pohon uzemňovače
18.1 Čtyřhranný konec šroubového

mechanismu

3.12 Fotografie zařízení
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Obr. 3/9-1: Vypínač VD4 – ovládací prvky

1 Blokování s klíčem (pokud je zajištěno)
2 Páka pro ruční střádání zapínacích pružin
3 Spojovací páka pro vyjíždění (jen pro výsuvné vypínače)
4 Vypínací tlačítko
5 Zapínací tlačítko
6 Signalizační zařízení pro vypínač vypnutý/zapnutý
7 Signalizační zařízení pro zapínací pružiny nastřádány/nenastřádány
8 Počítadlo spínacích cyklů
9 Držadla pro ovládání zámků podvozku (jen pro výsuvné vypínače)
10 Ovládací páka pro zajíždění a vyjíždění vypínače
11 Mechanické vyřazení podpěťové spouště (volitelně)

41
5

6

11
2

3

9

7

8

Mechanické vyřazení

podpěťové spouště (volitelně)

Podpěťová spoušť je
deaktivovaná. Vypínač je
možno zapnout, i když
není podpěťová spoušť
připojena na napětí.

Podpěťová spoušť je
aktivovaná. Vypínač je
možno zapnout, jen když
je podpěťová spoušť
připojena na napětí.
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4.1

12.2

12.1

4.3

4.2

5

12.2

13.16
13.15

Obr. 3/10: Výsuvná část s vypínačem během zasouvání
do pracovní polohy, zákryty nejsou ještě plně
otevřené
4.2 Kontaktní rameno s izolační objímkou
4.3 Kontaktní systém
5 Izolační komora
12.1 Horní zákryt
12.2 Spodní zákryt

Obr. 3/11: Pohled do oddílu vypínače, výsuvná část
vyjmuta, zákryty otevřené
4.1 Odpojovací kontakt
5 Izolační komora
12.2 Spodní zákryt

Obr. 3/12: Výsuvná část s vypínačem typu VD4,
pohled ze strany pohonu

13.15   Výsuvná kazeta

Obr. 3/13: Výsuvná část s vypínačem typu VD4,
pohled ze strany pólů
13.16 Nájezdy pro zvedání zákrytů
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45.2

45.1

45.3

31.5 31.6

31.9

31.16

31.2
31.3
31.4

Obr. 3.14: Tlačítka pro mechanické ovládání vypínače
ZAP/VYP při zavřených dveřích (na
požadavek).
Je-li výsuvná část v pracovní poloze, provádí
se ovládání s pomocí ovladače, který pootočí
tlačnou tyč prodloužení.
45.1 Mechanická tlačítka
45.2 Ovladač

Obr. 3/15: Pohled na tlačnou tyč prodloužení pootočenou
ovladačem na přední straně s výsuvnou částí
s vypínačem v pracovní poloze a s otevřenými
dveřmi.
45.3 Otočná tlačná tyč

Obr. 3/16: Výsuvná část s vypínačem typu VM1,
pohled ze strany pohonu
31.2 Ukazatel připraveno
31.3 Tlačítko ZAP
31.4 Tlačítko VYP
31.5 Mechanické počítadlo spínacích cyklů
31.6 Mechanický ukazatel stavu
31.9 Otvor pro ovládací páku nouzového

ručního vypnutí
31.16 Přední kryt

Obr. 3/17: Výsuvná část s vypínačem VM1,
pohled ze strany pólů
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13.2

13.1

13.4

13.8

13.5

128a

13.15

Obr. 3/21-1: Vypínač V-max – pohled zepředu

13.2 Mechanické vypínací tlačítko
13.4 Mechanický ukazatel spínací polohy
13.5 Mechanické počítadlo spínacích cyklů
13.8 Ukazatel nastřádaného stavu
13.11 Suvné držadlo spojené se západkou na

výsuvné kazetě
128 Páka pro střádání

Obr. 3/21-2: Vypínač V-max – strana pólů
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90.1

90.2

90.3

90.4 90.5

90.7

90.6

91.15

Obr. 3/18: Vypínač typu HD4 - boční pohled

10.2    Zástrčka ovládacího zapojení
13.15  Výsuvná kazeta

Obr. 3/19: Ovládací a signalizační součásti vypínače
HD4

90.1   Signalizační zařízení stavu tlaku SF6
(na požadavek)

90.2   Vypínací tlačítko
90.3   Zapínací tlačítko
90.4   Počítadlo spínacích cyklů
90.5   Ukazatel stavu vypínače ZAP/VYP
90.6   Hřídel pro ruční střídání zapínacích pružin
90.7   Signalizační zařízení stavu zapínací

pružiny, nastřádány/nenastřádány

Obr. 3/20: Vakuový stykač typu V-Contactor – čelní
pohled
91.13   Ukazatel stavu ZAP/VYP
91.14   Počítadlo spínacích cyklů

Obr. 3/21: Vakuový stykač typu V-Contactor – strana
pólů
91.15   Pojistky vn

10.2

13.15

91.14

91.13
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18.2 18.1 S9 S8 10.3

13.9

13.13

Obr. 3/22: Výsuvná kazeta pro vypínač s pomocnými
spínači
S8 Indikátor zkušební/odpojené polohy
S9 Indikátor pracovní polohy
10.3 Konektor ovládacího zapojení pro

výsuvnou kazetu
18.1 Čtyřhranný konec šroubového

mechanismu
18.2 Otvor ve šroubu pro zasouvací kliku

Obr. 3/23: Výsuvná část s vypínačem typu VD4 pro vyšší
jmenovité proudy, pohled ze strany pólů
13.9 Přepravní víka (nutno demontovat při

uvedení do provozu)
13.13 Závěsný šroub s okem (nutno

demontovat  při uvedení do provozu)

Obr. 3/24: Výsuvná část s měřením
95.1 Napěťový transformátor
95.2 Trubka z lité pryskyřice (s pojistkovou

vložkou)

95.2

95.1 95.3

          95.3 Jističe sekundárních obvodů
transformátorů (standardně
montovány ve skříni pomocných obvodů)
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200.1

200

205.1

205

203

202

207.2

200

206

Obr. 3/26: Skříň UniGear 25kV s odpínačem NAL, pojistkami a přístrojovými transformátory proudu

200 Odpínač
202 Pojistka nebo propojka
203 Přístrojový proudový transformátor
206 Ochranný izolační kryt
207.2 Blokování uzemňovače

Obr. 3/27: Oddíl odpínače – stav vypnuto.
Izolační deska v odpojené dráze
odpínače

200 Odpínač
200.1 Ukazatel stavu odpínače
205 Izolační mezistěna
205.1    Pohyblivá izolační deska

Obr. 3/28: Oddíl odpínače – stav zapnuto.
Izolační deska mimo odpojenou
dráhu odpínače

200 Odpínač
205 Izolační mezistěna
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39

17.2

19.1

207.1

17

21

19

209

200.1

210

207.1

Obr. 3/29: Oddíl kabelového připojení a uzemění
ve skříni s odpínačem
Uzemňovač ve stavu zapnuto

17 Dělený kryt dna
17.2 Redukční kroužek
21 Připevňovací svorka
207.1 Ukazatel stavu odpínače

Obr. 3/30: Oddíl kabelového připojení a uzemění
ve skříni s odpínačem
Uzemňovač ve stavu vypnuto

19 Hlavní uzem. přípojnice
19.1 Spojovací díl
39 Upevňovací kolejnice

Obr. 3/31-1: Uzamčení hradítka ovládacího otvoru
uzemňovače ve skříni s odpínačem

207.1 Ukazatel stavu uzemňovače
209 Uzamykatelný ovladač – dózický

Obr. 3/31-2: Uzamčení hradítka ovládacího otvoru
odpínače ve skříni s odpínačem

200.1 Ukazatel stavu odpínače
210 Uzamykatelný ovladač – visací zámek
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B3
(B4) B6

(B6)
B4
(B3)

B1
(B2)

B5
(B5)

B2
(B1)

10.410.5

10.4

(...) 

10.1

Kódování:

Příslušné kódovací označení pro zástrčku
ovládacího zapojení je uvedeno v závorkách (10.2).

Kódovací kolíky se mohou montovat do zásuvky
ovládacího zapojení (10.1) a nebo do zástrčky
ovládacího zapojení (10.2).

Základní konstrukce:

Počet zdířek je volitelný, ale vždy se základní
specifikací 1, 8, 10, 20, 21, 31, 33, a 40.

Zdířky a kolíky je možno zaměnit podle požadavku v
zásuvce ovládacího zapojení (10.1) a zástrčce
ovládacího zapojení (10.2).

Obr. 3/25: Kódování kolíkového konektoru ovládacíhozapojení, uvedeno pro 58-pólový konektor
10.1 Zásuvka ovládacího zapojení
10.4 Vyznačení středů pro umístění kódovacích kolíků a děr
10.5 Otvor pro ovládací kolík na zástrčce ovládacího zapojení pro spínání pomocného spínače

Kódování kolíkem v zásuvce (přístroj)

Kódování kolíkem v zásuvce (přístroj)

Kódování kolíkem v zásuvce (přístroj)

Kódování kolíkem v zásuvce (přístroj) Kódování otvorem v zástrčce (skříň)

Kódování otvorem v zástrčce (skříň)

Kódování otvorem v zástrčce (skříň)

Kódování otvorem v zástrčce (skříň)Vypínače a stykače

Odpojovací podvozky

Odpojovací podvozky

Vypínače

3.13 Kódování zástrčky přístroje
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4. Přeprava a skladování

4.1  Stav dodávky
V době odeslání jsou skříně UniGear sestavené v závodě, výsuvné části jsou zasunuté do pracovní
polohy a dveře jsou uzavřené.
V závodě smontované skříně jsou kontrolovány ve výrobním podniku z hlediska kompletnosti podle
zakázky a současně podrobeny kusové zkoušce (obyčejně mimo zkoušky střídavým napětím na
přípojnicích) podle ČSN EN 62271-200 (IEC 62271-200), čímž je ověřena jejich bezvadná konstrukce
a funkce.
Přípojnice nejsou sestaveny. Materiál pro přípojnice, spojovací materiál a příslušenství je  baleno
odděleně.

4.2  Balení
Podle způsobu přepravy a země určení zůstávají skříně nebalené nebo jsou zavařené do fólie a balené
do beden vhodných pro přepravu na moři. Pro ochranu před vlhkostí se používá vysoušecí prostředek:
• Skříně se základním obalem nebo bez obalu.
• Skříně s balením pro přepravu po moři nebo podobným obalem

(včetně balení v kontejnerech pro přepravu po moři):
- Těsně uzavřené v polyethylenových fóliích
- Vloženy přepravní sáčky s vysoušecím prostředkem
- Vloženy indikátory vlhkosti
- Při použití fólií ze slitin Al je vsazen průzor pro kontrolu.

• Postupujte  podle  návodu na použití sáčků s vysoušecím prostředkem. Platí následující:
- Barva indikátoru modrá: obsah suchý
- Barva indikátoru růžová: obsah vlhký (relativní vlhkost nad 40 %).

 4.3   Přeprava (obr. 4/1)
Přepravní jednotky obsahují obyčejně jednotlivé skříně a ve výjimečném případě malé skupiny skříní.
Každá skříň je vybavena čtyřmi závěsnými oky.
Skříně je nutno přepravovat ve vzpřímené poloze. Nutno vzít v úvahu, že těžiště je vysoko. Provádějte
nakládání, jen když je zajištěno, že byla provedena veškerá preventivní opatření pro ochranu osob a
materiálu a použijte následující:
• Jeřáb
• Vidlicový zvedací vozík a nebo
• Ruční zvedací vozík

Nakládání jeřábem:

• Upevněte nosná lana odpovídající nosnosti se závěsnými háky (Šroub s okem: 30 mm).
• Dodržte úhel lana vedoucího k háku jeřábu alespoň 60° oproti horizontále.
•  Zavěste jednotku s použitím VŠECH čtyřech šroubů s okem!

4.4  Dodání
K povinnostem příjemce při dodání rozváděče na místo určení patří mimo jiné:
• Překontrolovat zda je dodávka kompletní a zda nedošlo k jejímu poškození (např. z hlediska vlhkosti

a jejího škodlivého působení)  V případě pochybností se musí obal otevřít a pokud je požadováno
dočasné skladování, po vložení nového sáčku vysoušecího prostředku obal opět řádně uzavřít.

• Jestliže se zjistí nedostatečné množství, vady nebo poškození při přepravě:
     -  je nutno je dokumentovat v příslušném nákladním listu,
     -  podat o nich ihned zprávu odesilateli nebo přepravci podle příslušných ustanovení o ručení.

Poznámka:

Vždy dokumentujte větší poškození pomocí fotografií.
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4.5   Přechodné skladování
Optimální přechodné skladování, pokud je nutné, bez negativních následků závisí na dodržení řady
minimálních podmínek pro skříně a montážní materiály.

1.    Skříně se základním obalem nebo bez obalu:
• Suché a dobře větrané skladovací prostory s klimatem podle ČSN EN 60694.
• Teplota v prostoru nesmí klesnout pod  -5 ° C
• Nesmí působit žádné jiné nepříznivé vlivy okolí.
• Skříně skladovat ve vzpřímené poloze.
• Neskládat skříně na sebe.
• Skříně se základním obalem:
  - Otevřete obal, alespoň částečně.
• Skříně bez obalu:
  - Volně zakrýt ochranou fólií
  - Musí být zachováno dostatečné proudění vzduchu
• Kontrolovat pravidelně až do zahájení instalace, zda nedochází ke kondenzaci.

2. Skříně s obalem pro přepravu po moři nebo podobným obalem s vnitřní ochranou fólií:

• Skladujte přepravní jednotky:
- chráněné před povětrnostními vlivy,
- v suchu,
- chráněné před  poškozením.

• Kontrolujte obal z hlediska poškození.
• Kontrolujte vysoušecí prostředek (viz také čl. 4.2):

- při dodání,
- později v pravidelných intervalech.

• Při překročení maximální skladovací doby od data balení:
- již není zaručena ochranná funkce obalu,
- proveďte vhodná opatření, jestliže má přechodné skladování pokračovat.

Poznámka:

Nevstupujte na střechu skříní (průtržná místa v zařízeních pro odlehčení tlaku)!

Obr. 4/1: Manipulace s jeřábem
1.5 Závěsný šroub s okem
1.19 Označení těžiště
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5. Montáž rozváděče na místě použití
V zájmu optimálního průběhu montáže a zajištění vysoké úrovně kvality musí být montáž rozváděče na
místě použití provedena zvláště vyškolenými kvalifikovanými pracovníky, nebo alespoň odpovědně
vedena a kontrolována odpovědnými osobami.

5.1 Všeobecné stavební požadavky
Rozvodna musí být při zahájení montáže zcela dokončena, vybavena osvětlením a elektrickou
přípojkou, uzavíratelná, suchá s možností větrání. Musí být již ukončeny veškeré nutné přípravy jako
např. otvory ve stěnách, kanály atd. pro přivedení silových a ovládacích kabelů k rozváděči. Kde mají
skříně rozváděče nástavby pro uzemňovače nebo přístrojové transformátory montované v horní části,
se musí zajistit dostatečná výška stropu pro zdvih při otevření klapek pro odlehčení tlaku.
Je-li v horní části namontován kanál pro odlehčení tlaku, musí být rovněž kontrolována výška stropu.
Musí být zajištěno dodržení podmínek pro vnitřní spínací přístroje podle ČSN EN 60694 včetně teplotní
třídy “minus 5 vnitřní”.

5.2 Základy (obr. 5/1 až 5/14-5)
Rozlišujeme následující 3 základní způsoby instalace rozváděče v rozvodně:
Způsob A - instalace na základové třmeny tvaru „C" profilu

Standardně je doporučeno instalovat rozváděč na ocelový třmeny tvaru „C" profilu zapuštěné do
betonové podlahy rozvodny. V tomto případě použijeme k upevnění jednotek speciální šroubové bloky
(ABB dodává na požadavek).
Způsob B - instalace na vyrovnanou betonovou podlahu

Instalace přímo na vyrovnanou betonovou podlahu klade mnohem vyšší požadavky na vyrovnání
podlahy, která v tomto případě musí splňovat stejné tolerance jako základové třmeny při způsobu
instalace A. Upevnění se provádí pomocí kotevních šroubů do betonové podlahy.
Způsob C – instalace na zvýšenou zdvojenou podlahu

Upevnění jednotek se v tomto případě provádí přivařením krajních skříní k ocelovému podlahovému
rámu v místě, kde rám přesahuje dno rozváděče, to znamená na krajních bočních stranách řady
jednotek. Tento způsob instalace se nedoporučuje v případě požadavku na seismickou odolnost.
Obecně lze doporučit následující postup ukotvení rozváděče a to při libovolném ze jmenovaných

způsobů instalace:

1) Rozváděče se vzájemně sešroubují v přední a zadní části do jednoho celku
2) V případě, kdy není požadavek na seismickou odolnost není nutné fixovat každou skříň rozváděče
k podlaze či rámu, ale stačí fixovat jen krajní skříně v každé řadě rozváděčů.
3) V případě požadavku na seismickou odolnost je nutné fixovat každou skříň rozváděče k podlaze či
rámu. Pro docílení seismické odolnosti se používá specielní fixovací systém. Tento využívá přednostně
podlahový ocelový rám tvaru „C" profilu, avšak navíc s dodatečným speciálním fixačním prvkem – pro
podrobnosti kontaktujte výrobce.
Dále uvedené orientační stavební údaje umožňují přibližné zjištění potřeby prostoru a naplánování
uspořádání prostoru pro projekt rozvodny.
Při vystavení konečných podkladů pro provádění stavby je nutno vzít vždy v úvahu závazné

údaje ABB dodávané ke konkrétnímu případu!

Tabulka rozměrů pro stavební údaje (viz též obr. 5/1 až 5/14)
Jmenovité napětí kV           12/17,5 kV                  25 kV
Šířka skříně FT mm 550 650 800 1000 800 1000
Šířka chodby 1)  G mm 1300 1350 1500 1700 1500 1700
Šířka dveří mm 750 850 1000 1200 1000 1200
Výška dveří 2) mm 2400 2400 2400 2400 2525 2525
Montážní otvor ve stropě:
Šířka mm 1000 1000 1000 1200 1000 1200
Délka mm 1500 1500 1500 1500 1800 1800
Zatížení stropu 3) kg/m2 1200 1200 1400 1400 900 850

1)  Dle ČSN 33 3220 s přihlédnutím k šířce skříně a délce chodby
2)  Platí pro přístrojovou skříňku nn standardní výšky
3)  Přibližné hodnoty v závislosti na typu skříní
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5.2.1  Způsob instalace A - Montáž základových třmenů:

Všeobecný výkres základů je uveden na obr. 5/1 až 5/4 podle parametrů jednotek.
• Základové třmeny tvaru „C" profilu mohou být dodány s rozváděčem od výrobce ABB. Jejich instalace

je zpravidla prováděna pracovníky montážní organizace a měla by být pokud možno prováděna pod
dohledem odborníka ABB. Základové třmeny musí být instalovány v cementovém koberci před
dokončením podlahy:

• Základové třmeny rozmístěte do určené polohy na betonovou podlahu podle příslušného výkresu
základu a narýsujte otvory pro vrtání v místě připravených otvorů. Po té vyvrtejte otvory pro kotevní
šrouby tj. ocelové hmoždinky poz. 14 pro připevnění základových třmenů do podlahy.  Po té vložte
hmoždinky do otvorů a základové třmeny přichyťte k podlaze šrouby poz. 13 bez konečného dotažení
pro možnost požadovaného vyrovnání.

• Pečlivě vyrovnejte základové třmeny podélně i příčně po celé délce na správnou výšku podkládáním
vhodných tlouštěk pruhů plechu s použitím nivelačního přístroje.

Tolerance pro uložení podlahového rámu jsou:

Tolerance rovinnosti: ± 1 mm na měřenou délku 1 metr
Tolerance přímosti: 1 mm na 1 metr, avšak ne více než 3 mm na celou délku rámu.
• Po vyrovnání základových třmenů dotáhněte šrouby poz. 13. Nastavená poloha základových třmenů

na betonové podlaze se nesmí během této operace změnit! Znovu zkontrolujte a případně upravte
odchylky.

• Jednotlivé části základových třmenů svařte uvnitř „C" profilu ve švech k sobě tak, aby se dosáhlo
vzájemného vodivého propojení. U varianty přerušovaných základových třmenů určených pro
odpínačové pole pro jmenovité napětí 12/17,5 kV obr. 5/4-1 je potřeba jednotlivé třmeny vodivě
propojit navařením ocelových pozinkovaných pásků s rozměry minimálně 30 x 4 mm ve tvaru smyčky.
Propojovací pásky musí obejít otvor pro silové kabely tak, aby jim nepřekážely.

• Proveďte nutná opatření pro bezvadné uzemnění základových třmenů ocelovými pozinkovanými
pásky s rozměry minimálně 30 x 4 mm. Pro řadu skříní delší než přibližně 5 skříní se doporučují dva
zemnící přívody.

• Při provádění potěru pečlivě bez mezer vyplňte prostor kolem podlahového rámu. Horní hrana
podlahového rámu má být 2 mm nad hotovým povrchem podlahy, tolerance této hodnoty je v těchto
mezích 0 až 5 mm. Toto usnadňuje postavení a vyrovnání skříní rozváděče. V některých případech
to znamená, že je nutno vzít v úvahu samostatně tloušťku dodatečného potahu podlahy uloženého
později.

• Základové třmeny nesmí být vystaveny zejména během instalace škodlivým rázovým a tlakovým
namáháním.

Jestliže není dbáno na tyto podmínky, není možno vyloučit problémy během sestavení rozváděče a
případně se zajížděním výsuvných částí, jakož i při otvírání a zavírání dveří.
 Upevnění jednotek k základovým třmenům tvaru „C" profilu  (obr.5/14-2)
Rozváděč je upevněn k základových třmenům pomocí speciálních šroubových bloků, které mohou být
dodány na požadavek.
• Na správně vyrovnané instalované základové třmeny se postupně staví jednotlivé jednotky rozváděče

a vyrovnají se podle příslušných základových výkresů.
• Jednotky po vyrovnání sešroubujte mezi sebou vpředu i vzadu.
• Pro upevnění k základových třmenům vložte do upevňovacích otvorů ve dně jednotek připravené

speciální šroubové bloky a utáhněte.

5.2.2  Způsob instalace B - Upevnění kotevními šrouby na betonovou podlahu (obr.5/14-1):

Všeobecný výkres základů je uveden na obr. 5/9 až 5/13 podle parametrů jednotek.
• Očistěte pečlivě místo instalace rozváděče.
• Na cementovém koberci viditelně narýsujte podle příslušného výkresu základu obvod všech jednotek

tvořících rozváděč, přičemž je nutno vzít v úvahu minimální bezpečné vůle od stěn.
• Vyrovnejte podlahu jak podélně tak příčně, tolerance rovinnosti je± 1 mm na délku 1 metr.
• Vrtejte podlahu v předpokládaných upevňovacích bodech podle vrtacích výkresů na cementovém koberci.

Pro provedení otvorů použijte vrtací kladivo s vrtákem o průměru podle použitých ocelových hmoždinek.
• Do otvorů vložte hmoždinky a na narýsované obvody jednotek postavte jednotlivé skříně tvořící rozváděč.
• Jednotky po vyrovnání sešroubujte mezi sebou vpředu i vzadu.
• Jednotky připevněte šrouby se specielními podložkami (spojovací materiál je dodáván na požadavek).
• V případě kovové podlahy použijte upevnění podle obrázku (obr.5/14-3 nebo 5/14-4)

Pro provedení otvorů použijte vrták vhodného průměru pro typ prováděného upevnění. (otvor
průchozí nebo se závitem).
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5.3  Montáž skříní rozváděče (obr. 3/3, 5/15 až 5/42)
Použijte šrouby s pevností v tahu třídy 8.8 (ČSN EN ISO 898-1). Utahovací momenty pro šroubové spoje
přípojnic s talířovými podložkami jsou následující:

                                       Doporučený utahovací moment 1) 2) Nm
                                                Mazadlo 3)

Závit Bez mazání Olej nebo tuk
M6 10,5 4,5
M8 26 10

M10 44,1 20
M12 74,6 40
M16 165 80

1) Jmenovité utahovací momenty pro spojovací součásti bez mazání jsou založeny na koeficientu tření
   0,14 (skutečné hodnoty podléhají vysokému rozptylu!).
2) Jmenovité utahovací momenty pro spojovací součásti s mazáním jsou podle normy DIN 43 673
   (ČSN 37 0640 udává mnohem nižší hodnoty).
3) Závit a opěrná plocha hlavy mazány.

Je nutno vzít v úvahu veškeré utahovací momenty, které se odchylují od momentů ve všeobecné tabulce
(např. pro kontaktní systémy nebo svorky přístrojů), jak je uvedeno v podrobné technické dokumentaci.

Doporučuje se lehce namazat závity a opěrné plochy hlav šroubů olejem nebo mazadlem, aby se
dosáhlo přesného jmenovitého utahovacího momentu.

Jednotlivé kroky instalace jsou následující:
• Vyjměte výsuvné části 13 ze skříní rozváděče a vhodně chráněné je uskladněte.
• Demontujte závěsné šrouby s okem 1.5.
• Přepravte skříně rozváděče v pořadí podle plánu rozváděče na připravené místo instalace.
• Vyjměte vertikální mezistěny 9 v přední části prostoru přípojnic po uvolnění upevňovacích šroubů.
• Uvolněte upevňovací šrouby a vyjměte horizontální mezistěny 20 pod kolejnicemi pojezdu výsuvné části.
• Uvolněte a vyjměte zakrytí podlahy 17.
• Sejměte kryty 43.2 a 43.3 z vertikálních průchodů ovládacího zapojení vpředu vpravo a vlevo ve skříni.
• Jestliže byla pro přepravu demontována nástavba s uzemňovači přípojnic nebo přístrojovými

transformátory, upevněte ji šrouby na místo do specifikované polohy, kde by jinak byly umístěny na
rozváděčových skříních zadní a střední klapky pro odlehčení tlaku a obnovte vnitřní připojení (obr.
5/26 až 5/28, 5/33 až 5/38).

• Namontujte a upevněte šrouby samostatné kryty pohonu pro každý uzemňovač montovaný nahoře
ve specifikované poloze na prostoru nízkého napětí s vyrovnáním do roviny s okrajem v přední části.

5.2.3  Způsob instalace C - Upevnění na plovoucí podlahu – obr. 5/14-5:

Všeobecný výkres je uveden na obr. 5/14-5 podle parametrů jednotek.
Plovoucí podlaha je nejčastěji tvořena ocelovou konstrukcí, do které je instalován ocelový svařený rám. Používá
se rám vyrobený z vhodných ocelových profilů. ABB tento rám nedodává.
• Očistěte místo instalace
• Po instalaci rámu proveďte nutná opatření pro bezvadné uzemnění rámu ocelovými pozinkovanými

pásky s rozměry minimálně 30 x 4 mm. Pro řadu skříní delší než přibližně 5 skříní se doporučují dva
zemnící přívody.

• Jednotky postavte podle instalačních výkresů na rám, přičemž je nutno vzít v úvahu minimální
bezpečné vůle od stěn.

• Jednotky po vyrovnání sešroubujte mezi sebou vpředu i vzadu.
• Upevnění se provádí přivařením krajních skříní k ocelovému podlahovému rámu v místě, kde rám

přesahuje dno rozváděče, to znamená na krajních bočních stranách řady jednotek. Tento způsob
instalace se nedoporučuje v případě požadavku na seismickou odolnost.

• V případě kovové podlahy použijte upevnění podle obrázku (obr.5/14-3 nebo 5/14-4)
Pro provedení otvorů použijte vrták vhodného průměru pro typ prováděného upevnění (otvor průchozí
nebo se závitem).
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Namontujte postupně hnací hřídel do přední části krytu pohonu, až je kompletně namontován
s nastavením jednotlivých částí do správných poloh pro vypnutou polohu uzemňovače.

Zajistěte stavěcí kroužky. Nastavte montážní polohy a okamžiky působní pomocných spínačů:
1. Nastavte polohy pomocných koncových spínačů v drážkách takovým způsobem, aby měl t lačný

čep pomocného spínače v úplné pracovní poloze ještě asi 0,5 mm vůle do koncové  polohy (z důvodu
bezpečnosti).

2. Pomocný koncový spínač 78.4 pro ZAP uzemňovače musí být ovládán ihned po dosažení mrtvé
polohy překlápěcího mechanismu v průběhu zapínání a kdy dochází k automatickému mžikovému
zapnutí.

3. Pomocný koncový spínač 78.5 pro VYP uzemňovače musí být ovládán během vypínacího pohybu
hradítka (78.2) 1 mm předtím, než nastane kontakt jazýčku hradítka a kotvy nenabuzeného
blokovacího magnetu 78.6 (viz obr. 5/28).

• Namontujte a přišroubujte víka.
• Vyrovnejte skříně rozváděče na podlahový rám do správné polohy a vertikálně (odchylky hran skříní

od kolmice nesmí překročit zvláště v přední části 2 mm) a sešroubujte. Doporučuje se začít
sestavování rozváděče při více než 10 skříních od středu.

• Po bezvadném sestavení rozváděče upevněte skříně hmoždinkami na betonovou podlahu nebo je
přivařte nebo je příslušně přišroubujte k základovému rámu.

5.4 Montáž přípojnic a průchodek (obr. 3/3, 5/22 až 5/34)
Přístup k přípojnicím je možný jednak shora po odšroubování desky pro odlehčení tlaku 1.1 (obr. 3/3)
nebo zepředu z oddílu vypínače. Po vysunutí vypínače 13 a demontáži horizontální přepážky 20 je
možno demontovat mezistěnu 9, což umožňuje přístup k přípojnicím z oddílu vypínače.

• Instalujte průchodky 29 (jen pro rozváděče s přepážkami přípojnic).

• Očistěte izolaci na dílech přípojnic měkkým, suchým hadrem a zkontrolujte, zda izolace není
poškozena.

 Mastné nebo přilnavé znečištění odstraňte, jak popsáno v čl. 7.3.

• Spojení přípojnic:

- Postříbřené plochy spojů je nutno očistit netkanou látkou pro čištění bez kovů a tence
    a rovnoměrně namazat tukem Isoflex Topas NB 52.

-   Nepostříbřené plochy spojů jsou buď očištěny drátěným kartáčem se zachováním tukového

          filmu, nebo očištěny netkanou látkou pro čištění bez kovů a rovnoměrně namazány tenkou

          vrstvou Isoflexu Topas NB 52.

• Připravte izolační kryty 58 a víka 58.5 tak, aby vyhovovaly příslušným spojením přípojnic a
navlékněte je na přípojnici (jen pro izolované přípojnice).

• Přípojnice zamontujte po skříních. Jednotlivé díly přípojnic sešroubujte navzájem (v závislosti na
uspořádání systému) a v ose s plochým vodičem odbočky. Použijte dodané šrouby s vnitřním
šestihranem 163. Utahovací moment viz tabulka výše. Pro každý šroub použijte dvě talířové
podložky.

• Na každém konci přípojnic přišroubujte jeden držák 58.1 pro upevnění izolačního krytu 58. Šrouby
pro držák 58.1 je nutno utáhnout nižším momentem. (Jen pro izolované přípojnice).

• Izolační kryty 58 a víka 58.5 namontujte na příslušné šroubové spoje a víko nasuňte na kryt až
zaklapne. (Jen pro izolované přípojnice).

Poznámka:

Spojení přípojnic je provedeno tzv. „stabilizovanými spoji“. To znamená, že kvalita spojení měděných
přípojnic se nemění v závislosti na době provozu a proto není nutná pravidelná kontrola spojů přípojnic.
Podmínkou je však správná montáž, popsaná výše a zejména dotažení spojů předepsaným momentem
podle tabulky v čl. 5.3.
Doporučujeme pouze kontrolu spojů přípojnic v rámci provádění oprav - viz čl. 7.4.1.
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5.4.1  Přípojnice a průchodky pro skříně 12/17,5 kV (obr. 5/21 až 5/26)
Přípojnice jsou vyrobeny z mědi a mají obdélníkový průřez až do jmenovitého proudu 2500 A. Pro
jmenovité proudy 3150, 3600 a 4000 A mají přípojnice dvojitý průřez tvaru D. Vodiče odboček mají vždy
obdélníkový průřez.

Průchodky 12/17,5 kV jsou vyrobeny jako odlitky z epoxidové pryskyřice a jsou uspořádány jako jeden
odlitek pro všechny tři fáze (viz obr. 5/22). Pro spojku přípojnic jsou průchodky jednofázové a jsou
uspořádány ve spodní části skříně. Průchodky jsou upevněny v průchodkových deskách.

Pro 12 kV jsou přípojnice holé (bez izolace) a bez izolačních krytů do 2000 A. Ploché přípojnice
2500 A a přípojnice pro 3150, 3600 a 4000 A o průřezu tvaru D jsou izolovány pomocí smršťovacích hadic
a vybaveny izolačními kryty. Pro 17,5 kV jsou přípojnice izolovány a vybaveny kryty v celém proudovém
rozsahu.

5.4.2  Přípojnice a průchodky pro skříně 25 kV (obr. 5/29 až 5/34)
Přípojnice a odbočky jsou vyrobeny z mědi a mají obdélníkový průřez. Průchodky jsou rozdílné od
průchodek pro 12/17,5 kV. Jsou jednofázové a mají uvnitř elektrodu, která musí být připojena na
přípojnice. Přípojnice pro skříně 25 kV jsou izolované smršťovacími hadicemi a připojovací místa jsou
překryta izolačními kryty.

Postup montáže průchodek - hlavní (horní) přípojnicový systém :
Vložte průchodku 29 pro spodní přípojnici do průchodkové desky 28 z pravé strany, prostřední a horní
průchodku vložte z levé strany (viz obr. 5/29).

Spodní systém spojky přípojnic:
Vložte průchodku 29 pro spodní zadní spojku přípojnic do průchodkové desky 28.2 z pravé strany na
rozdíl od postupu pro dalších dvě průchodky (viz obr. 5/30).

Důležité upozornění:
Vždy zkontrolujte, zda je spolehlivé spojení mezi kovovou trubkou v průchodce a přípojnicí  prostřednictvím
kontaktní pružiny 29.3. Zajistěte, aby byla kontaktní pružina ve správné  poloze! (Viz obr. 5/32.)

5.5   Montáž nástaveb (obr. 5/26, 5/34)
Z důvodů přepravy nejsou připevnění ke skříním provedena v našem výrobním podniku. Pokud je to
však možné, je na nich provedena přípravná montáž.

5.5.1   Přístrojové transformátory napětí pro měření na přípojnicích (obr.5/26, 5/27, 5/34, 5/35)
• Nástavba 79 se šroubovým upevňovacím materiálem v sadě sáčků “Nástavba pro měření“ se musí

namontovat na přípojnicový oddíl.

     Poznámky:

     -   U skříní bez průchodkové desky přípojnic 28 je nutné oddělení mezi oddílem přípojnic a nástavbou.
Toto je namontováno ve výrobním podniku v nástavbě.

      -  Co se týká zařízení s oddělením přípojnic (t.j. s průchodkovou deskou 28), musí zůstat prostormezi
přípojnicovým oddílem a nástavbou otevřený z důvodů odlehčení tlaku.

• Připojovací pasy 2.2 s vodiči odboček 2 je nutno v místě spojení sešroubovat podle obr. 5/26 a 5/
34. Avšak, pokud je to nutné, použije se dodatečná vložka 3.2 nebo 3.3 a vložka se závitem 3.4 nebo
3.8 a rovněž se musí použít šroubový upevňovací materiál ze sadu sáčků “Nástavba pro měření“.

• Izolační kryt 58 je nutno umístit, jak je popsáno v čl. 5.4.

• Pomocná skříňka 79.1 se šroubovým upevňovacím materiálem ze sady sáčků “Nástavba pro
měření“ se musí namontovat na přístrojovou skříňku. Trubku vedení 79.2 je nutno umístit a zasunout
do redukčních kroužků 79.3.

• Sekundární obvody z transformátorů napětí musí být vedeny ke svorkovnicím a zapojeny podle
označení žil kabelu a schéma zapojení.
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5.5.2   Uzemňovač pro uzemnění přípojnic (obr. 5/26, 5/28, 5/34, 5/36 až 5/38)
• Nástavba 77  se šroubovým upevňovacím materiálem ze sady sáčků  „Nástavba pro uzemnění“ se

musí montovat na oddíl přípojnic.

• Skříňka pohonu 78 se šroubovým upevňovacím materiálem ze sady sáčků  „Nástavba pro
uzemnění“ se musí namontovat na přístrojovou skříňku.

• Předem montované jednotlivé součásti na šestihranném hřídeli 78.1 je nutno demontovat.

     Zapamatujte si sled a úhel součástí !

• Šestihranný hřídel ze skříňky pohonu se musí zasunou do kuželového ozubení uzemňovače.

Je nutno obnovit sled a úhly součástí !

• Připojovací pasy 2.2 s vodiči odboček 2 je nutno v místě spojení sešroubovat podle obr. 5/26 a 5/
34. Avšak, pokud je to nutné, použije se dodatečná vložka 3.2 nebo 3.3 a vložka se závitem 3.4 nebo
3.8 a rovněž se musí použít šroubový upevňovací materiál ze sadu sáčků “Nástavba pro uzemnění“.

• Izolační kryt 58 je nutno umístit, jak je popsáno v čl. 5.4.

Poznámka:

Pomocné spínače pro uzemňovač jsou nastaveny ve výrobním podniku. Bezproblémová funkce je
zaručována jen, jestliže jsou funkční prvky na šestihranné hřídeli správně montovány.

Vzhledem ke konečné instalaci uzemňovače na místě použití, může být nutné provést přesné nastavení
pomocných spínačů. V tomto případě je důležité následující:

• Pomocný spínač VYP. 78.5 musí působit:

-  Předtím než hradítko 78.2 odkryje polovinu otvoru před šestihrannou hřídelí a

-  předtím než se spodní hrana hradítka dotkne kotvy blokovacího magnetu 78.6.

• Pomocný spínač ZAP. 78.4 musí působit:

-  Než překlápěcí pružina uzemňovače dosáhne mrtvou polohu.

• Tlačný čep pomocného spínače musí mít v pracovní poloze ještě asi 0,5 mm vůle do koncové polohy.

5.6    Kanály pro odlehčení tlaku (obr. 3/1-3, 5/5 až 5/7, 5/17)
• Kanál pro odlehčení tlaku se dodává demontován na jednotlivé součásti. Zadní stěna a přední stěna

odpovídají co se týká délky příslušné šířce skříně. Jsou spojeny pomocí upevňovacích pásů.

• Šroubový upevňovací materiál je obsažen ve sadě sáčků „Kanál pro odlehčení tlaku“. Nýtované
matice jsou již v plechových dílech.

Poznámka:

Zadní klapka odlehčení tlaku musí být montována podle obr. 5/17.
Podrobnosti týkající se připojení na stěnu a výstupní mříž pro odlehčení tlaku mimo rozvodnu budou
dohodnuty se zákazníkem.

5.7  Připojení kabelů
5.7.1  Silové kabely (obr. 5/18, 5/19, 5/41, 5/42, 5/43, 5/44)
Standardní způsob přivedení silových kabelů do rozváděče je znázorněn na obr. 5/18 a 5/19. Kabely
jsou přivedeny zespodu dnem 17, které je v místě vstupu kabelů dělené. Kabely procházejí přes pryžové
redukční  kroužky 17.2, které je možno upravit na požadovaný průměr kabelu v rozmezí 27 až 62 mm.
Kabely jsou připevněny ve skříni pomocí kabelových svorek, namontovaných na kabelových lištách,
které jsou součástí krytí dna skříně. Svorky umožňují připevnit kabely o průměrech 35 až54 mm.

Kabelové koncovky se montují na žíly kabelů dle návodu výrobce. Je možno použít kabelové koncovky
různých výrobců (např. Pirelli, Raychem, atd.), je však nutno dodržet délku konců kabelů včetně
kabelových koncovek, která je dána vzdáleností připojovacích pasů 23 ode krytí dna skříně. Viz obr. 5/
41 a 5/42.
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Pasy jsou opatřeny otvory pro šrouby M 16. Použijí-li se pro připojení kabelů šrouby M 12, dodávají se
zvláštní podložky s průměrem pro šrouby M12. Ve všech případech se provádí uzemnění žil kabelu na
lištu nesoucí kabelové svorky. Kabelová lišta je spojena se zemním potenciálem.
V kabelovém oddíle je možno též umístit výsuvně uspořádané transformátory napětí. Tyto mohou být
vybaveny pojistkami vn podobně jako ve skříni měření. Také je možno sem umístit tři pevně montované
svodiče přepětí. V obou těchto případech je však snížen počet paralelních kabelů - viz tabulka.

Připojení kabelů do typových skříní:

Jmenovité Šířka Max. počet Max. průřez Rozsah Rozsah
napětí skříně paralelních kabelů kabelů připevňovací redukčního

ve fázi svorky kroužku
(kV) (mm)  (mm2) (mm) (mm)
12 550 3 600

12/17,5 650 31)

800 62) 630

1000   35 - 54   27 - 62

25 800 31) 500

1000 62)

1) V případě použití výsuvných transformátorů napětí na vozíku nebo svodičů přepětí je počet  paralelních kabelů
snížen na max. 2 ve fázi.
 2) V případě použití výsuvných transformátorů napětí na vozíku nebo svodičů přepětí je počet paralelních kabelů
snížen na max. 4 ve fázi.

Připojení kabelů do skříní s odpínačem:

Jmenovité Šířka Max. počet Max. průřez Rozsah Rozsah
napětí skříně paralelních kabelů kabelů připevňovací redukčního

ve fázi svorky kroužku
(kV) (mm)  (mm2) (mm) (mm)

12/17,5 800 1 240 35 - 54 27 - 62
25 1000

Důležité upozornění!

Do typových skříní se předpokládá připojení jednožilových kabelů s plastovou izolací. Pro všechna
netypická kabelová připojení nebo pro specielní kabely (např. pro třížilové kabely, pro kabely s
papírovou nebo specielní izolací, atd.) je nutné dosažení dohody mezi zákazníkem a dodavatelem.

Postup montáže silových kabelů:
• Zaveďte kabely, upravte jejich délku a sejměte izolaci.
• Přizpůsobte redukční kroužek 17.2 průměru kabelu a nasuňte  jej na kabel.

• Připravte a namontujte kabelové koncovky 16 na žíly kabelů podle návodu výrobce.

• Připojte kabelová oka na připravené připojovací pasy 23 bez pnutí.

• Připojte uzemnění kabelů.

• Namontujte jednotlivé díly krytí dna.

• Posuňte  redukční kroužky 17.2 dolů tak, aby drážky v kroužcích zapadly do odpovídajících výřezů
v krytech dna. Tím jsou utěsněny průchody kabelů.

• Připevněte kabely do připravených kabelových svorek 21 (maximální utahovací moment použitelný
pro šrouby svorek je 9 ±2 Nm).



44/100 - 1VLM000363-Rev5, cs

5.8   Uzemnění rozváděče (obr. 3/3, 5/19)
• Propojte hlavní uzemňovací přípojnici 19 se spojkami 19.1 dodanými v každé skříni.

• Uzemňovací vodič přivedený od uzemňovací elektrody připojte na hlavní uzemňovací přípojnicí 19
rozváděče přednostně přes odnímatelné šroubované připojení pro zkušební účely.

5.9   Kladení okružních obvodů
Okružní obvody jsou dodávány svinuté ve svazku v přístrojové skříňce. Jsou označeny a opatřeny
návlačkami na obou stranách. V bočních stěnách přístrojové skříňky jsou provedeny otvory pro
propojení těchto vedení ze skříně do skříně.

5.10   Závěrečné montážní práce
• Zkontrolujte lakované části zařízení s ohledem na možné poškození, v případně potřeby opravte (viz

také čl. 7.4.1).

• Překontrolujte šroubová spojení a v případě potřeby utáhněte, obzvláště všechna spojení provedená
při montáži na místě použití v systému přípojnic a uzemnění.

• Po demontáži závěsných šroubů s oky musí být pomocný spínač pro omezení  Ith (pokud je objednán)
namontován a seřízen:

     -   Držák pomocného spínače se na skříň upevní pomocí šroubu 49.5 (obr. 5/40).

     -   Držák pomocného spínače je nutno nastavit do horizontální polohy (obr. 5/40).

     -   Tlačný čep pomocného spínače je nutno zasunout na střed díry v klapce pro odlehčení tlaku.

     -   Nastavte pomocný spínač podle obr. 5/40.

     -   Jestliže je pomocný spínač namontovaný a nastavený podle výše uvedených instrukcí, není již

          nutná kontrola při pravidelných prohlídkách.

• Rozváděč pečlivě očistěte.

• Odstraňte ze skříní rozváděče všechny cizí předměty.

• Řádně upevněte všechny kryty atd. odstraněné při instalaci a připojení.

 • Otvory, které mohou zůstat ve vnějším krytí, je nutno uzavřít, jestliže již nejsou zapotřebí.

• Ověřte volný chod odpojovacích kontaktů a mechanismů blokování a v případě potřeby je znovu
namažte mazadlem Isoflex Topas NB 52  (viz čl. 7.4.1).

• Zasuňte výsuvné části s vypínači do skříní a připojte ovládací obvody.

• Řádně uzavřete dveře skříní.

5.7.2  Ovládací kabely (obr. 3/3, 5/20)
Ovládací kabely jsou přivedeny do skříně průchodem ovládacího zapojení 1.2 na levé straně skříně.

Postup montáže:
• Zaveďte kabely do průchodu ovládacího zapojení 1.2 na levé straně (obr. 3/3). Kanál je zakryt kryty

43.1, 43.2 (viz obr. 5/20).
• Upevněte ovládací kabely v horní části průchodu, sejměte  izolaci a zaveďte žíly ovládacích kabelů

do oddílu nízkého napětí D po vyklonění svorkové lišty nahoru (obr. 5/39).
• Připojte ovládací kabely podle schéma zapojení na svorkovnici.
• Propojte ovládací zapojení do sousedních skříní s použitím průchodky 24 (obr. 5/15).



1VLM000363-Rev5, cs - 45/100

Obr. 5/1: UniGear 12/17,5 kV do jmenovitého proudu odboček 2500 A
Orientační stavební údaje pro základové rámy na betonové podlaze
Neplatí pro skříň s odpínačem

C hloubka skříně s vypínači HD4 včetně kombinací s nimi je C = 1340 mm,
v ostatních případech C = 1300 mm – mějte však vždy na zřeteli poznámku 2)

G šířka chodby pro obsluhu
FT šířka skříně
TB šířka dveří = FT + 200 mm
TH výška dveří = výška skříně + 200 mm
1) minimální rozměry
2) rozměr je nutno ověřit v podkladech příslušné zakázky
10 dveře
11 zadní kryt
12 krajní kryt
13 šroub
14 ocelová hmoždinka

5.11 Výkresy podlahy
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Obr. 5/2: UniGear 12/17,5 kV pro jmenovitý proud odboček 3150/4000 A a kombinace s ostatními skříněmi
Orientační stavební údaje pro základové rámy na betonové podlaze
Neplatí pro skříň s odpínačem

C hloubka skříně s vypínači HD4 včetně kombinací s nimi je C = 1390 mm,
v ostatních případech C = 1350 mm – mějte však vždy na zřeteli poznámku 2)

G šířka chodby pro obsluhu
FT šířka skříně
TB šířka dveří = FT + 200 mm
TH výška dveří = výška skříně + 200 mm
1) minimální rozměry
2) rozměr je nutno ověřit v podkladech příslušné zakázky
10 dveře
11 zadní kryt
12 krajní kryt
13 šroub
14 ocelová hmoždinka

Stavební údaje
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Obr. 5/3: UniGear 25 kV
Orientační stavební údaje pro základové rámy na betonové podlaze
Neplatí pro skříň s odpínačem

C hloubka skříně s vypínači HD4 včetně kombinací s nimi je C = 1560 mm,
v ostatních případech C = 1520 mm – mějte však vždy na zřeteli poznámku 2)

G šířka chodby pro obsluhu
FT šířka skříně
TB šířka dveří = FT + 200 mm
TH výška dveří = výška skříně + 200 mm
1) minimální rozměry
2) rozměr je nutno ověřit v podkladech příslušné zakázky
10 dveře
11 zadní kryt
12 krajní kryt
13 šroub
14 ocelová hmoždinka

Stavební údaje
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Obr. 5/4-1: UniGear 12/17,5 kV s odpínačem NAL-F
Orientační stavební údaje pro základové rámy na betonové podlaze

C hloubka skříně je C = 1340 mm nebo 1300 mm podle hloubky ostatních skříní - mějte však vždy na
zřeteli poznámku 2)

G šířka chodby pro obsluhu
FT šířka skříně
TB šířka dveří = FT + 200 mm
TH výška dveří = výška skříně + 200 mm
1) minimální rozměry
2) rozměr je nutno ověřit v podkladech příslušné zakázky
10 dveře
11 zadní kryt
12 krajní kryt
13 šroub
14 ocelová hmoždinka
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Obr. 5/4-2: UniGear 25 kV s odpínačem NAL-F
Orientační stavební údaje pro základové rámy na betonové podlaze

C hloubka skříně je C = 1560 mm nebo 1520 mm podle hloubky ostatních skříní - mějte však vždy na
zřeteli poznámku 2)
G šířka chodby pro obsluhu
FT šířka skříně
TB šířka dveří = FT + 200 mm
TH výška dveří = výška skříně + 200 mm
1) minimální rozměry
2) rozměr je nutno ověřit v podkladech příslušné zakázky
10 dveře
11 zadní kryt
12 krajní kryt
13 šroub
14 ocelová hmoždinka
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Obr. 5/5: Příklad rozváděče 12/17,5 kV do 2500A na základovém rámu na betonové podlaze.
Rozváděč s odlehčením tlaku s vyvedením z rozvodny.

A Hloubka skříně s vypínačem HD4 včetně kombinací s nimi je 1340 mm, v ostatních případech 1300 mm
- mějte vždy na zřeteli poznámku 2)

Legenda k obrázkům 5/5 až 5/7:
1) Minimální rozměry
2) Rozměr je nutno ověřit v podkladech příslušné zakázky
1 Chodba pro obsluhu
6 Přístrojová skříňka (volitelná výška)
8 Otvor pro ventilaci
9 Výška kabelového podlaží – dle požadavku
10 Betonová podlaha – viz také obr. 5/8
12 Otvor pro silové kabely
14 Dveře
16 Otvor ve stěně pro kanál odlehčení tlaku
17 Kanál pro odlehčení tlaku

Obr. 5/6: Příklad rozváděče 12/17,5 kV pro 3150/4000A na základovém rámu na betonové podlaze.
Rozváděč s odlehčením tlaku s vyvedením z rozvodny.

B Hloubka skříně s vypínačem HD4 včetně kombinací s nimi je 1390 mm, v ostatních případech 1350 mm
- mějte vždy na zřeteli poznámku 2)

2) Rozměr je nutno ověřit v podkladech příslušné zakázky
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C2)

Obr. 5/7: Příklad rozváděče 25 kV na základovém rámu na betonové podlaze.
Rozváděč s odlehčením tlaku s vyvedením z rozvodny.

C Hloubka skříně s vypínačem HD4 včetně kombinací s nimi je 1560 mm, v ostatních případech 1520 mm
- mějte vždy na zřeteli poznámku 2)

2) Rozměr je nutno ověřit v podkladech příslušné zakázky
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Detaily rozváděče pro přípravu základových ploch – neplatí pro skříně s odpínači

Obr. 5/9-1: 12/17,5 kV – šířka jednotek 650/800/1000 mm
– upevňovací systém s kotevními šrouby

Obr. 5/9-2: 12/17,5 kV – šířka jednotek 650/800/1000 mm
– upevňovací systém se základovými třmeny
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Obr. 5/9-3: 12/17,5 kV – šířka jednotek 550 mm –
upevňovací systém s kotevními šrouby

Obr. 5/9-4: 12/17,5 kV – šířka jednotek 550 mm –
upevňovací systém se základovými třmeny
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Detaily rozváděče pro přípravu základových ploch – neplatí pro skříně s odpínači

Obr. 5/10-1: 25 kV – šířka jednotek 800 mm
– upevňovací systém s kotevními šrouby

Obr. 5/10-2: 25 kV – šířka jednotek 800 mm
-  upevňovací systém se základovými třmeny

Obr. 5/11-1: 25 kV – šířka jednotek 1000 mm
– upevňovací systém s kotevními šrouby

Obr. 5/11-2: 25 kV – šířka jednotek 1000 mm
– upevňovací systém se základovými třmeny
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Detaily rozváděče pro přípravu základových ploch – platí pouze pro skříně s odpínačem
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Obr. 5/12-1: 12/17,5 kV – Skříň s odpínačem
– upevňovací systém s kotevními šrouby

Obr. 5/12-2: 12/17,5 kV – Skříň s odpínačem
– upevňovací systém se základovými třmeny

Obr. 5/13-1: 25 kV – Skříň s odpínačem
– upevňovací systém s kotevními šrouby

Obr. 5/13-2: 25 kV – Skříň s odpínačem
– upevňovací systém se základovými třmeny
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Obr. 5/14-1: kotevními šrouby na betonové podlaze Obr. 5/14-2: základové třemeny na betonové podlaze

Obr. 5/14-3: průchozí otvor v kovové konstrukci Obr. 5/14-4: otvor se závitem v kovové konstrukci
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Obr. 5/14-5: Orientační stavební údaje pro zdvojenou podlahu – UniGear 12, 17,5 a 25 kV

A větší hloubka skříně platí pro skříně s vypínači HD4 včetně kombinací s nimi, v ostatních případech
menší hloubka – mějte však vždy na zřeteli poznámku 2)

G šířka chodby pro obsluhu
FT šířka skříně
TB šířka dveří = FT + 200 mm
TH výška dveří = výška skříně + 200 mm
1) minimální rozměry
x) maximální rozměry
2) rozměr je nutno ověřit v podkladech příslušné zakázky

1)

1) 2)

1)

1)

1)

1)

1)
2)

x) x)x) x)

1)

2)
1)

G

TB

B

A

80
0 C

100

8060
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30

6

60 80

42

20

n x FT

10

80

20
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A
10

0

FT

10

20

TH

20

10

80

10

FT

10

20

Pohled B

Řez B-B

Příklad profilů pro
základový rám na zdvojenou
podlahu

B

A

A B

B

Pohled shora

Řez A-A

12/17,5 pro 3150/4000A

kV
napětí

Jmenovité

12/17,5 do 2500A

25

m

B
skříně A

1340/1300
1390/1350

m

Hloubka

14501560/1520

1235

C

m

185
135

140

Stavební údajeStavební údaje
Pohled shora

řez A-A
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27

1)

1.5

27

1.11

28

1.9

1.9

1.4

1.3

26

5.12 Fotografie montáže

1.3 Drážka hlavní uzemňovací přípojnice
1.4 Díry
1.5 Závěsné oko
1.9 Pouzdro se závitem, pro sestavení rozváděče
1.11 Díra pro průchodku ovládacího zapojení 24
27 Vložka – montuje se místo průchodkových desek 28

u skříní bez přepážek přípojnic
28 Průchodková deska

Obr. 5/15: Pro sešroubování skříní rozváděče jsou provedeny na levé bočnici průchozí díry a na pravé bočnici pouzdra se
závitem, v blízkosti předního a zadního okraje bočnic a ve střední části bočnic jsou průchozí díry v obou
bočnicích.

Obr. 5/16: Koncová skříň rozváděče s krycím plechem
upevněným šrouby.
26 Krycí plech

Obr. 5/17: Schematický náčrt kanálu pro odlehčení tlaku.
Součásti jsou sestaveny po skříních a
sešroubovány s překrytím na spojích skříní.
50 Kanál pro odlehčení tlaku
1)  Jestliže je rozváděč vybaven kanálem pro
odlehčení tlaku, je klapka pro odlehčení tlaku
pro oddíl připojení kabelů připevněna k zadní
straně skříně a bude se otvírat dopředu (do
kanálu) v případě obloukového zkratu.



58/100 - 1VLM000363-Rev5, cs

20

43.1

1.8

43.2

3

2

9

5

6.1

23

17.2

17

39

19.1 21 17 17.2 19 19.2

Obr. 5/18: Pohled do oddílu připojení kabelů,
je možno max. 6 paralelních kabelů

6.1 Ukazatel stavu uzemňovače
17 Dělený kryt dna
17.2 Redukční kroužek
23 Pas pro připojení kabelu

Obr. 5/19: Částečný pohled do kabelového oddílu, zde
připraveno pro připojení tří paralelních kabelů

17 Dělený kryt dna
17.2 Redukční kroužek
19 Hlavní uzemňovací přípojnice
19.1 Spojovací díl
19.2 Připojovací svorník uzemnění
21 Připevňovací svorka
39 Upevňovací kolejnice spojená se

zemním potenciálem

Obr. 5/20: Pohled zepředu do prostoru vysokého napětí

1.8 Centrální západka
20 Horizontální přepážka, odnímatelná
43.1 Kryt průchodu pro externí ovládací kabely
43.2 Kryt průchodu pro externí ovládací

kabely

Obr. 5/21: Pohled do oddílu přípojnic, znázorněno
bez izolačních krytů

2 Vodič odbočky
3 Přípojnice
5 Izolační komora
9 Přepážka, odnímatelná
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29.4

28.2

29.2

29.4

28.2

29.1

L1

L3 L2

L1

L3
L2

3

28

29.2

L1

L3

L2

29

2

9.3

29.1

5.13 Výkresy spojení přípojnic a přepážek – 12, 17.5 kV

a) Přípojnice s držáky přípojnic se zdvojeným vodičem profilu D b) Přípojnice s držáky přípojnic s jednoduchým plochým vodičem

Obr. 5/22: Skříně 12/17,5 kV - Uspořádání průchodkové desky a průchodky přípojnic na stěně pravé
strany skříně. Pohled zevnitř.
2 Vodič odbočky
3 Díl přípojnice
9.3 Přepážka
28 Průchodková deska
29 Průchodka přípojnice
29.1 Držák přípojnice pro jednoduchý vodič
29.2 Držák přípojnice pro dvojitý vodič

Obr. 5/23: Skříně 12/17,5 kV - Uspořádání průchodkové desky a průchodek přípojnic na stěně pravé strany skříně ve
skříních spojky přípojnic. Pohled zevnitř.
28.2 Průchodková deska
29.1 Držák přípojnice pro plochý vodič
29.2 Držák přípojnice pro vodič profilu D
29.4 Průchodka přípojnice
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 ≤ 1250 A  ≤ 1250 A  ≤ 2500 A  ≤ 4000 A

 ≤ 1250 A  ≤ 2500 A  ≤ 2500 A  ≤ 4000 A

Obr. 5/24: Skříně 12/17,5 kV - Spojení přípojnic

2 Vodič odbočky
3 Díl přípojnice
3.2 Vložka, tloušťka 5 mm
3.3 Vložka, tloušťka 15 mm
3.4 Šroub M10
58 Izolační kryt  –  je nutný pouze pro 12kV pro jmen. proud přípojnic 3150/4000A

                                                         a pro 17,5kV v celé šíři jmen. proudů nebo při požadavku nazvýšené zkušební napětí

Jmenovitý proud přípojnice

Obr. 5/25: Skříně 12/17,5 kV - Montáž přípojnic. Spodní obrázek znázorňuje montáž na koncích přípojnic
29 Průchodka
58 Izolační kryt
58.1 Držák krytu (jen v koncových skříních)
58.5 Víko
58.6 Podložka, ČSN EN ISO 7089
58.7 Podložka, průměr 25 mm

Jmenovitý proud odboček
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3.2

2.2

3.2

3.8

Obr. 5/26: Skříně 12/17,5 kV - Propojení pasem do nástavby. Na obrázku je znázorněno uspořádání ve
skříních s konci přípojnic

2 Vodič odbočky
2.2 Spojovací pas
3.2 Vložka, tloušťka 5 mm
3.8 Vložka se závity
3.10 Vložka, tloušťka 8 mm
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5.14 Výkresy spojení přípojnic a přepážek (25 kV)

a) Průchodka s držáky přípojnic pro systém přípojnic s dvojitým
vodičem

b) Verze s držáky přípojnic pro systém přípojnic s jednoduchým
vodičem

Obr. 5/29: Skříně 25 kV - Uspořádání průchodkové desky a průchodek přípojnic na pravé stěně skříně
s mezistěnami přípojnic. Pohled zevnitř.

2 Vodič odbočky
3 Díl přípojnice
28 Průchodková deska
29 Průchodka přípojnice
29.1 Držák přípojnice pro jednoduchý vodič
29.2 Držák přípojnice pro dvojitý vodič

a) Průchodka s držáky přípojnic pro systém přípojnic s dvojitým
vodičem

b) Verze s držáky přípojnic pro systém přípojnic s jednoduchým
vodičem

Obr. 5/30: Skříně 25 kV - Uspořádání průchodkové desky a průchodek přípojnic na pravé stěně skříně ve skříních
spojky přípojnic. Pohled zevnitř.

28.2 Průchodková deska
29 Průchodka přípojnice
29.1 Držák přípojnice pro jednoduchý vodič
29.2 Držák přípojnice pro dvojitý vodič
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≤ 1250 A  ≤ 1250 A  ≤ 2500 A

 ≤ 1250 A  ≤ 2500 A  ≤ 2500 A

 Jmenovitý proud přípojnice

Obr. 5/31: Skříně - 25 kV - Spojení přípojnic

2 Vodič odbočky
3 Díl přípojnice
3.4 Šroub M10
58 Izolační kryt

 Důležité upozornění:
Kontaktní pružiny 29.3 musejí být
správně vloženy během montáže
přípojnic. Tyto kontaktní pružiny
vytvářejí vodivé spojení mezi
přípojnicí 3 a kovovou trubkou 29.4 a
zamezí poškození způsobenému
částečnými výboji uvnitř průchodky na
přípojnicích pod napětím.

Vždy kontrolujte, že je přes kontaktní
pružinu dobré spojení mezi kovovou
trubkou 29.4 v průchodce a
přípojnicemi.

Obr. 5/32: Skříně - 25 kV - Detail průchodky přípojnic v řezu.

3 Přípojnice
29 Průchodka přípojnice
29.2 Držák přípojnice pro dvojitý vodič
29.3 Kontaktní pružina
29.4 Kovová trubka

Jmenovitý proud odboček
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58.5 58.1 165 165 58 2 58.5 3

(58.6) 163 164 58.7

58.5 3.5 165 58 2 58.5 3

58.1 163 164(58.6)58.7

2165

165 3

(1
0)

(1
0)

Během montáže vyřízněte izolační kryt a víko tak, aby to
vyhovovalo průřezu přípojnice nebo odbočky.

a) Uspořádání pro proud odbočky 1250 A a
    proud přípojnic 1600 nebo 2500 A

b)  Uspořádání pro proud odbočky a přípojnic
     2500 A

Obr. 5/33: Skříně - 25 kV - Uspořádání přípojnic a vodičů odboček na koncích přípojnic. Na průběžných přípojnicích jsou
připojení podobná, avšak bez držáku krytu 58.1 a bez vložky 3.5.

2 Vodič odbočky
3 Díl přípojnice
3.5 Vložka
58 Izolační kryt
58.1 Držák krytu
58.5 Víko pro izolační kryt
(58.6) Podložka ČSN EN ISO 7089
58.7 Podložka, průměr 25 mm
163 Šroub s vnitřním šestihranem M10
164 Matice M10
165 Pružná podložka 10 mm
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58.5 3.5 (58.6) 3.4 58 2.2 58.5 3162

58.1 58.7
(35)

165 2 3163

3.3 3,4 162 2.2

(1
0)

3.3

35

2
4

3
2 8
0

70

M10 35

5
0

3
2

15

3.4
25

2
4

3
2 8
0

3.5

58.1 58.7 (58.6) 165 2 3163

Obr. 5/34: Skříně 25 kV – Šroubovaný spoj přípojnice pro nástavbu montovanou nahoře,znázorněný pro levý konec
přípojnice. Na průběžných přípojnicích jsou připojenípodobná, avšak bez držáku krytu 58.1 a bez vložky 3.5.

2 Vodič odbočky 58.1 Držák krytu
2.2 Vodič odbočky pro nástavbu mont.nahoře 58.5 Víko pro izolační kryt
3 Díl přípojnice (58.6) Podložka 2 mm
3.3 Vložka, tloušťka 10 mm 58.7 Podložka, 3 mm
3.4 Vložka se závity 162 Válcový šroub
3.5 Vložka 163 Šroub s vnitřním šestihranem M10
58 Izolační kryt 165 Pružná podložka 10 mm
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79

79.2

28.3

79.3 79.1

Obr. 5/27: Skříně 12/17,5 kV - Nástavba s přístrojovými transformátory napětí pro měření na přípojnicích. Tento obrázek
znázorňuje uspořádání pro skříně bez průchodkové desky přípojnic 28 (viz poznámky v čl. 5.5.1).

28.3 Přepážka
79 Nástavba s přístrojovými transformátory napětí
79.1 Pomocná skříňka
79.2 Trubka pro vodiče
79.3 Redukční kroužek

5.15 Výkresy nástaveb – 12, 17.5 kV
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77

78.1

78

Obr. 5/28: Skříně 12/17,5 kV - Nástavba s uzemňovačem pro uzemnění přípojnic

77 Nástavba pro uzemňovač montovaný nahoře
78 Skříňka pohonu
78.1 Ovládací hřídel
78.2 Hradítko
78.4 Pomocný spínač ZAP
78.5 Pomocný spínač VYP
78.6 Blokovací magnet
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79.4

79

2.3

28

79.2 79.3 79.1

2.2

77
78.1 78

5.16 Výkresy nástaveb (25 kV)

Obr. 5/35: Skříně - 25 kV - Nástavba s transformátory napětí vn pro měření na přípojnicích. Obrázek
znázorňuje uspořádání ve skříních s průchodkovou deskou 28 a průchodkami 29

2.3 Plochý vodič odbočky pro napěťové transformátory
28 Průchodková deska
79 Nástavba pro napěťové transformátory na přípojnicích
79.1 Pomocná skříňka
79.2 Trubka pro vodiče
79.3 Redukční kroužek
79.4 Klapka pro odlehčení tlaku

Obr. 5/36: Skříně - 25 kV - Nástavba s uzemňovačem pro uzemnění přípojnic. Uspořádání je shodné s obrázkem
nahoře.

2.2 Plochý vodič odbočky pro uzemňovač
77 Nástavba pro uzemňovač
78 Skříňka s pohonem
78.1 Šestihranná hřídel
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Obr. 5/37: Hnací hřídel uzemňovače je dodán volně, je-li nástavba odstraněna z důvodu přepravy. Hřídel je znázorněn ve
vypnuté poloze uzemňovače se správně namontovanými jednotlivými částmi.

Obr. 5/38: Podrobný pohled do prostoru pohonu uzemňovače montovaného nahoře. Při sestavování dodržte přesně sled a
uspořádání součástí hnací hřídele. Obrázek znázorňuje uspořádání pro vypnutou polohu uzemňovače.

78.4 Koncový spínač pro uzemňovač ZAP
78.5 Koncový spínač pro uzemňovač VYP
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55

11.5

49.2-0+0
,5

SKŘÍŇ

A) PLATÍ PRO MIKROSPÍNAČ TYPU CROUZET

49.2

B) PLATÍ PRO MIKROSPÍNAČ TYPU M1S 6610

-0+0
,5

41
,5

SKŘÍŇ

11.5

49.5

49.4

49.2

11.5

5.17 Fotografie otočné desky LVC

5.18 Výkresy omezovačů Ith

Obr. 5/39: Rám se svorkovnicemi vyklopený nahoru prozapojování.

Obr. 5/40: Pomocný spínač pro omezení Ith. Po demontáži závěsných šroubů s oky může být nutné posunout
pomocné spínače do jejich pracovní polohy.
Je  nutno nastavit střed tlačítka pomocného spínače do středu otvoru v klapce pro odlehčení tlaku.
Správná hodnota nastavení výšky pomocného spínače ve stlačené poloze je podle typu použitého spínače
uvedena na obrázku A) nebo B).

11.5 Omezovač Ith
49.2 Klapka pro odlehčení tlaku, vyrobená z ocelového plechu
49.4 Šroub na utržení (plastový)
49.5 Šroub s vnitřním šestihranem
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17.2 21

C C C C C B

A

23

D1)

5.19 Příčné řezy kabelového oddílu
5.19.1  Skříně 12 a 17,5 kV (standardní)

In

A
630
1000
1250
1250
1600
2000
1600
2000
2500
3150
4000

šířka

mm

650

800

1000

Ith

kA

31.5

40

 31,5/40

40

max.počet
kabelů

v jedné fázi
1

3

6

A

 mm

535

465

440

455

B

 mm
840

480

460

C

 mm
–

180

100

Obr. 5/41: Rozměry připojení kabelů skříní rozváděče UniGear 12/17,5 kV

D   Hloubka skříně do jmenovitého proudu 2500 A s vypínačem HD4 včetně kombinace s nimi je 1340 mm,
v ostatních případech 1300 mm - mějte vždy na zřeteli poznámku 1)

Hloubka skříně pro jmenovitý proud 3150 až 4000 A s vypínačem HD4 včetně kombinace s nimi je 1390 mm,
v ostatních případech 1350 mm - mějte vždy na zřeteli poznámku 1)

1) Rozměr je nutno ověřit v podkladech příslušné zakázky
17.2 Redukční kroužek
21 Kabelová svorka
23 Pas pro připojení kabelů
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17.2 21

C C C C C B

A

23

D1)

5.19.2  Skříně 25 kV (standardní)

In

A
1000
1250
1000
1250
1600
2000
2500

šířka

mm
800

1000

Ith

kA

25

max. počet
kabelů

v jedné fázi

3

 6

A

 mm

497

 432

 B

mm

608

 645

C

mm

180

100

Obr. 5/42: Rozměry připojení kabelů skříní rozváděče
UniGear 25 kV

D Hloubka skříně s vypínačem HD4 včetně kombinace s nimi je 1560 mm, v ostatních případech 1520 mm -
mějte vždy na zřeteli poznámku 1)

1) Rozměr je nutno ověřit v podkladech příslušné zakázky
17.2 Redukční kroužek
21 Kabelová svorka
23 Pas pro připojení kabelu
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5.19.4  Skříně 25 kV (s odpínačem)

23

21 17.2

1)

230

800

45
0

235170170

D

1)�

17.221

23

275� 275� 236�
D�

45
0�

276.5�
1000�

Obr. 5/43: Rozměry připojení kabelů skříní rozváděče UniGear s odpínačem 12/17,5 kV

D   Hloubka skříně s odpínačem v kombinaci se skříněmi s vypínači HD4 je doporučena 1340 mm, v ostatních
případech 1300 mm - mějte vždy na zřeteli poznámku 1)

1) Rozměr je nutno ověřit v podkladech příslušné zakázky
17.2 Redukční kroužek
21 Kabelová svorka
23 Pas pro připojení kabelů

Obr. 5/44: Rozměry připojení kabelů skříní rozváděče UniGear s odpínačem 25 kV

D   Hloubka skříně s odpínačem v kombinaci se skříněmi s vypínači HD4 je doporučena 1560 mm, v ostatních
případech 1520 mm - mějte vždy na zřeteli poznámku 1)

1) Rozměr je nutno ověřit v podkladech příslušné zakázky
17.2 Redukční kroužek
21 Kabelová svorka
23 Pas pro připojení kabelů

5.19.3  Skříně 12 a 17,5 kV (s odpínačem)
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5.19.5  Skříně 12 a 17,5 kV (řada 550)

328

105
50

60
0

428
123035 75
1340

Obr. 5/45: Rozměry připojení silových kabelů pro UniGear řady 550, pro skříně 12 a 17,5 kV

In

A
630
1250

šířka

mm

550

Ith

kA

25

max.počet
kabelů

v jedné fázi

2

A

 mm

105
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6   Provoz rozváděče

              Pokyny z hlediska bezpečnosti práce:

Příslušné práce a manipulace musí provádět řádně zaškolení kvalifikovaní pracovníci, kteří jsou
seznámení s instalací, při dodržování všech příslušných bezpečnostních předpisů podle ČSN a IEC, a
ostatních příslušných odborných orgánů, jakož i místních a provozních předpisů a instrukcí.

Poznámka:

Nevstupujte na horní plochu rozváděčových skříní (průtržné body pro odlehčení tlaku).

6.1  Uvedení do provozu
6.1.1  Přípravné práce (obr. 3/3, 3/23)
Při přípravě uvedení do provozu je nutno provést ještě před připojením na vysoké napětí tyto práce:
• Kontrolovat celkový stav rozváděče z hlediska jakéhokoliv poškození nebo vad.
• Provést vizuální kontrolu spínacích přístrojů, výsuvných částí, odpojovacích  kontaktů,  izolačních

částí atd.
• Kontrolovat spojení hlavní uzemňovací přípojnice s uzemňovacím vodičem rozvodny (podle

příslušných bezpečnostních předpisů).
• Zkontrolovat poškození nátěrů a v případě potřeby opravit podle čl. 7.4.
• Odstranit z rozváděče všechny zbytky materiálu, cizí předměty a nářadí.
• Očistit rozváděč, přitom otřít izolační části čistým, měkkým, netřepivým a suchým hadrem. Mastná

a lepivá znečištění odstranit podle čl. 7.3.
• Správně znovu namontovat všechny kryty atd. odstraněné při montáži a zkoušení.
• Kryty pro přepravu 13.9 na vakuových vypínačích - pokud jsou ještě namontovány - se musí

odstranit.
• Kryty pólových trubek 13.10 na vakuových vypínačích mohou být namontovány v určitých systémech

a na určitých vypínačích. Zkontrolujte jejich správné namontování.
• Závěsné šrouby s oky 13.13 u vakuových vypínačů na vyšší jmenovité proudy, pokud jsou ještě

montovány, se musí odstranit.
• Přípravné práce na vypínačích SF6:
- Očistit izolační části suchým a čistým hadrem.
- Zkontrolovat, že jsou horní a spodní svorky čisté a bez deformací způsobených nárazy během

dopravy a skladování.
- Doporučuje se zkontrolovat tlak plynu SF6 .
• Kde je to nutné, provést zkoušku AC napětím hlavních obvodů podle ČSN EN 62271-200 (IEC

62271-200). Přitom je nutno věnovat zvláštní pozornost napěťovým transformátorům a kabelům,
atd. Pro připojení se může použít zkušební a uzemňovací modul 142 (viz čl. 6.3.2).

• Připojit pomocné a ovládací napětí.
• Zkušebně zapínat spínací přístroje ručně nebo elektrickým ovládáním a současně sledovat

příslušné ukazatele polohy.
• Přezkoušet účinnost  mechanických a elektrických blokování, nepoužívat nadměrnou sílu.
• Nastavit ochranná zařízení v rozváděči na požadované hodnoty a kontrolovat jejich funkci pomocí

zkušebního zařízení.
• U rozváděčových skříní s dodatečným ventilačním systémem pro vypínače s vysokými jmenovitými

proudy (požadováno pro teploty okolí vyšší než > 40°C  a nebo pro vyšší kmitočty -  60 Hz – podle
čl. 1.3 a obr. 6/20 a 6/21) se musí klapka 20.3, zavěšená na přepážce 20 volně opírat o listovou
pružinu 20.4 (při odstředivém ventilátoru mimo provoz - je-li namontován). Toto není standard.
Kontrola:
-   Vložte vhodný šroubovák otvorem 20.5 v horizontální přepážce 20 do svorky 20.6 na klapce 20.3.
-  Pootočte klapku 20.3 nahoru a uvolněte ji, aby se opět volně opřela o listovou pružinu 20.4.
- Jestliže je klapka v zablokované poloze, stlačte s použitím šroubováku listovou pružinu 20.4
směrem dolů asi o 5 mm tak, aby se klapka mohla volně pootáčet.
-  Jestliže jsou montovány odstředivé ventilátory ovládané v závislosti na primárním proudu,
kontrolujte také jejich správnou funkci.
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• U výsuvných částí poháněných motorem přezkoušet směr otáčení pojezdového motoru podle
čl. 7.5.4.

• V případě ostatních otázek týkajících se provozu výsuvné části s vypínačem nebo zkušebních
zařízení pro výsuvnou část, viz čl. 7.5.

• Informujte místní pracovníky obsluhy o hlavních podrobnostech řádné manipulace s rozváděčem.
• Překontrolujte provozní připravenost a spínací stav elektrických systémů před a za rozváděčem.

V závislosti na rozdělení odpovědnosti může být také nutné zkontrolovat následující zařízení v prostoru
sousedícím s rozváděčem:
• Silové kabely.
• Pomocné kabely.
• Zdroje pomocného napětí.
• Dálkové ovládání.
• Veškerá uzemňovací zařízení podle příslušných ČSN.
• Vybavení rozvodny.
• Stav rozvodny.

6.1.2   Uvedení do provozu

• Dodržte všechny příslušné bezpečností předpisy.
• Zajistěte, aby byly všechny vypínače v rozváděči ve vypnuté poloze.
• Demontujte veškerá existující zemnící a zkratovací propojení v kritickém spínacím prostoru.
• Připojte napájecí kabely na napětí.
• Připínejte rozváděč po úsecích, sledujte přitom signalizační a indikační zařízení.
• Překontrolujte sled fází, kde je to nutné, když je více přívodů a několik sekcí rozváděče (viz také

čl. 6.3.2).
• Proveďte veškerá měření a kontrolujte veškeré funkce, které závisí na připojení vysokého napětí.
• Dávejte pozor na nepravidelnosti jakéhokoliv druhu.

6.2  Provozní spínání
Provádějte spínání při zavřených předních dveřích!

6.2.1  Výsuvná část s přístrojem (obr. 3/22, 6/1, 6/5 až 6/12)
Ruční zasunutí ze zkušební/odpojené polohy do pracovní polohy:
• Připojte zástrčku ovládacího zapojení 10.2.
• Zavřete přední dveře.
• Zajistěte, aby byl přístroj ve vypnuté poloze.
• Nasuňte ruční kliku 121 na čtyřhran 18.1 šroubového mechanismu 18 po otevření otvoru pro kliku

pootočením hradítka 121.1.
• Otáčejte klikou ve směru hodinových ručiček (asi 20 otáček pro 12 – 17,5 kV a 30 pro 25 kV) až na

doraz a výsuvná část zajede do pracovní poloze.
• Sledujte ukazatel stavu.
• Vyjměte ruční kliku 121.

Nutným předpokladem je, aby se miska na konci šroubového mechanismu 18.2 pod tlakem pružiny
zcela opírala o zadní stranu dveří skříně při vyjmutí ruční kliky ze čtyřhranu 18.1 šroubového
mechanismu 18. Toto zajistí, aby se zadní část misky přesunula na šestihrannou hlavici šroubu a
zabránila samovolnému otočení šroubu při provozu skříně. Otočení by mohlo vést k zablokování
vypínače.

Upozornění:

Není dovoleno ponechat výsuvnou část v prostoru pojezdu mezi pracovní polohou a zkušební/
odpojenou polohou !
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Ruční vysunutí z pracovní polohy do zkušební/odpojené polohy:

• Zajistěte, aby byl přístroj ve vypnuté poloze.
• Obraťte postup popsaný výše pro zasouvání do pracovní polohy.

Důležité upozornění:

Zasouvání a vysouvání vypínačů (a ostatních výsuvných částí) musí být plynulé, aby se zabránilo
jakýmkoliv rázům, které by mohly deformovat mechanické blokování. Jestliže je zabráněno manipulacím,
nepoužívejte nepřiměřenou sílu na blokování a zkontrolujte, že je postup manipulace správný. Síla
normálně použitelná na kliku pro zasouvání a vysouvání je 260 N. V žádném případě nesmí maximální
použitelná síla překročit 400 N. Sledujte prosím také technickou dokumentaci vypínačů pro instalaci.

Výstraha: Zasouvání i vysouvání se musí provádět vždy s přístrojem ve vypnuté poloze!

Výsuvné části s blokovacím magnetem YO se nesmí násilně posouvat při ztrátě ovládacího napětí. V
takovém případě jsou blokovány v celém rozsahu posuvu mezi pracovní a zkušební polohou. Postup
pro odstranění blokování je uveden v technické dokumentaci vypínačů.

Motorový pojezd výsuvné části:

• Pro zasunutí nebo vysunutí uveďte krátce v činnost elektrické ovládání (výsuvná část se potom
automaticky posune do protilehlé polohy).

• Sledujte ukazatel stavu.

Poznámka:

Při poruše na motorovém pohonu se může s výsuvnou částí pojíždět s ručním nouzovým ovládáním.
Nastane-li porucha motorového pohonu během pojíždění, musí se s výsuvnou částí zajet nouzovým
ručním ovládáním do koncové polohy.
Ruční nouzové ovládání se provádí ruční klikou 121 a šroubovým mechanismem 18, podobným
způsobem jako ruční ovládaní výsuvné části s vypínačem. Rozpojení motorové výsuvné části je
popsáno v čl. 7.5.1.
• Vypněte pomocné napájení (jistič), protože jinak by byl motor brzděn elektricky.
• Otáčejte ruční klikou 121 v požadovaném směru.
Když se výsuvná část posouvá, motor se otáčí. Motor působí v takovém případě jako  generátor, t.j. toto
může vést ke vzniku indukovaného napětí na svorkách.
Speciální typ a jmenovitá hodnota pojistky motoru se nesmí změnit, jinak by se mohla nevratně zhoršit
funkce motoru s permanentními magnety!

Výstraha.

Při ručním nouzovém ovládání motorové výsuvné části s vypínačem nepůsobí blokování s uzemňovačem!

Vysunutí ze zkušební/odpojené polohy na servisní vozík:

• Otevřete dveře oddílu vypínače.

• Uvolněte zástrčku ovládacího zapojení 10.2 a zasuňte ji na výsuvné části do odkládací polohy.

• Přistavte servisní vozík 124 s vodícími kolíky 124.2 nastavitelné úložné plochy ve správné výšce k
přední stěně skříně a nechte zapadnout západku 124.3.

• Uvolněte výsuvnou část 13 pohybem posuvných držadel 13.11 dovnitř proti tahu pružin, vysuňte ji
na servisní vozík a zajistěte západkami na vozíku.

• Stlačením páky pro odblokování 124.4 (vpředu pod úložnou plochou) uvolněte servisní vozík od
rozváděčové skříně.

• Zajistěte zákryty v požadované poloze visacím zámkem (obr. 6/22).

Zasunutí podvozku ze servisního vozíku do zkušební/odpojené polohy:

• Proveďte výše popsaný postup pro vysunutí v obráceném pořadí.
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6.2.2  Vypínač typu VD4 a V-max (obr. 3/12, 3/13, 3/21)
Střádání pružinového střádače:
• U vypínačů s motorovým pohonem probíhá střádání automaticky. Při výpadku ovládacího napětí

nebo poruše motoru je možno střádání provést nebo dokončit ručně.
• U vypínačů s ručním střádáním otevřete dveře, když je výsuvná část v odpojené poloze, zasuňte

napínací páku 128 do vybrání a proveďte asi 25 zdvihů, až je indikován nastřádaný stav. Po dosažení
nastřádaného stavu se střádací mechanismus automaticky odpojí, další zdvihy střádacího
mechanismu jsou pohyby naprázdno.

Vypínání a zapínání vypínače typu VD4:
• Je-li výsuvná část v pracovní poloze, může se vypínání a zapínání provádět jen při zavřených

dveřích.
• Uveďte v činnost místní nebo dálkové ovládání.
• Sledujte ukazatel spínací polohy.
Automaticky s každým spínacím cyklem se zvýší údaj na počítadle spínacích cyklů 13.5 pro vypínač o
jedno celé číslo.
Dodatečný ovládací mechanismus namontovaný do dveří oddílu vypínače umožňuje mechanické
ovládání vypínače v obou polohách výsuvné části při zavřených dveřích (obr. 3/14, 3/15 a 6/8):
• Stlačte příslušné mechanické tlačítko, když jste předtím otočili ovladačem 45.2 proti směru

hodinových ručiček až na doraz, jestliže je výsuvná část v pracovní poloze.
• Sledujte ukazatel spínací polohy.
Další podrobnosti, týkající se manipulace a údržby vypínačů VD4 a V-max jsou uvedeny v návodech
na obsluhu a údržbu.

6.2.3  Vypínač typu VM1 (obr. 3/16, 3/17, 6/23, 7/5, 7/6)
U vypínače typu VM1 nevyžadujícího údržbu je aplikována kombinace zalitých vakuových zhášedel,
magnetického pohonu, elektronického ovládání bez pomocných spínačů a se snímači.

Před připojením vysokého napětí:
• Připojte pomocné napětí. Povel VYP (spoušť uzavřeného obvodu) a blokování zapnutí musí být

připojeny na napájení, než je možno vypínač zapnout.
Připojení pomocného napětí signalizuje rozsvícení diody LED 31.2 (Ready).
• Proveďte zkušební zapnutí a vypnutí vypínače stlačením tlačítek 31.3 a 31.4.
• Zapínaní:

-  Dálkovým ovládáním přes zapínací kontakty nebo místně stlačením tlačítka ZAP 31.3.
• Vypínání:

-  Dálkovým ovládáním přes zapínací kontakty nebo místně stlačením tlačítka VYP 31.4.
• Vypínání při poruše pomocného napájení:

-  Během prvních 200 s je stále možné elektrické vypnutí.
-  Po době 200 s je nutné nouzové ruční vypnutí:
-  Pro vypnutí vypínače nasuňte páku pro nouzové ruční ovládání 31.28 do otvoru hřídelenouzového
vypnutí 31.9 v předním panelu a otočte ji proti směru hodinových ručiček.

Těsně před dosažením koncové polohy se musí překonat na hřídeli nouzového ovládání menší odpor.
• Zapínání při poruše pomocného napájení:

-  Zapínání není vhodné ani možné.
• Po každém spínacím cyklu (ZAP - VYP) se zvýší údaj na počitadle spínacích cyklů 31.5 o jedno celé

číslo.
Po ukončení spínání indikuje ukazatel stavu 31.6 v okénku předního panelu příslušnou spínací polohu.
• Systém proti pumpování:

- Řídící jednotka vypínače zajišťuje, že zapnutí vypínače je zablokováno. když je aktivován vypínací povel.
- Při zapnutí s následným vypínacím povelem je další zapnutí se stále aktivním zapínacím povelem
zablokováno. Pro další zapnutí musí být zapínací povel vydán znovu.

Podrobnosti jsou uvedeny v návodu na obsluhu a údržbu č. 358-306.
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6.2.4  Vypínač typu HD4 (obr. 3/18, 3/19, 6/15)

Ruční ovládání střádání pružin:

Pro ruční střádání zapínacích pružin zcela zasuňte páku pro střádání 90.8 do sedla 90.6. a otáčejte ji,
až se objeví žlutý indikátor 90.7.

Elektrická ovládání střádání pružin:

Na přání může být vypínač opatřen následujícím příslušenstvím pro elektrické ovládání:
• Motorovým pohonem pro automatické střádání zapínacích pružin.
• Zapínací spouští.
• Vypínací spouští.

Motorový pohon automaticky dostřádá pružiny po každém zapnutí, až se objeví žlutý ukazatel 90.7.
Pokud dojde k výpadku ovládacího napětí během střádání, převodový motor se zastaví a potom se
spustí dostřádání pružin automaticky, když se napětí opět obnoví. V každém případě je vždy možno
dokončit střádání ručně.

Zapínání vypínače:

Tato manipulace může být provedena jen tehdy, jsou-li pružiny úplně nastřádány. Při ručním zapínání
stiskněte tlačítko 90.3. Je-li vypínač vybaven zapínací spouští, je možno zapínání provést také pomocí
ovládacího obvodu. Ukazatel stavu 90.4 signalizuje provedení zapínaní.

Vypínání vypínače:

Pro ruční vypínání stiskněte tlačítko 90.2. Je-li vypínač vybaven vypínací spouští, je možno vypínání
provést také pomocí ovládacího obvodu. Ukazatel stavu 90.4 signalizuje provedení vypínaní.
Dodatečný ovládací mechanismus namontovaný do dveří prostoru vypínače umožňuje mechanické
ovládání vypínače v obou polohách výsuvné části při zavřených dveřích (obr. 3/14, 3/15 a 6/8):
• S výsuvnou částí v pracovní poloze stlačte příslušné mechanické tlačítko, když jste předtím otočili

ovladačem 45.2 proti směru hodinových ručiček až na doraz,.
• Sledujte ukazatel spínací polohy.
Další podrobnosti, týkající se instalace a údržby jsou uvedeny v návodu na obsluhu a údržbu 647016.

6.2.5 Vakuový stykač typu V-Contact (obr. 3/20, 3/21)
Vakuový stykač typu V-Contact je ideálním přístrojem pro uživatele řídících obvodů AC vyžadujících
velký počet spínacích cyklů. Stykač se v zásadě skládá z monobloku, odlitého z epoxidové pryskyřice,
kde jsou umístěna vakuová zhášedla, pohybové ústrojí, ovládací elektromagnet, multinapěťový ovládací
napáječ a pomocné příslušenství. Monoblok tvoří také nosnou část pro držák pojistek. Zapínání hlavních
kontaktů se provádí pomocí ovládacího elektromagnetu. Vypnutí je provedeno pomocí speciální opačně
působící pružiny. Stykač může být vybaven elektrickou nebo mechanickou západkou.
Pojistky jsou umístěny ve zvláštních držácích a jsou spojeny do série se stykačem. Do držáků je možno
vložit pojistky podle norem DIN nebo BS.
Detaily jsou uvedeny v publikacích 358-312 a 358-313.

6.2.6   Výsuvné části měření (obr. 3/1-2, 3/1-7, 3/1-8, 3/2-2, 3/2-7, 3/2-8, 3/24)
Manipulace s výsuvnou částí měření ve skříni měření je stejná, jak popsáno v čl. 6.2.1, avšak bez funkcí
spínání a blokování.
Výsuvné části měření v přívodních a vývodních skříních se zasouvají do kabelového prostoru pomocí
rampy. Dosáhnou ihned jejich pracovní polohu a zachytí se ve skříni pomocí dvou blokovacích kolíků
po stranách. Použité přístrojové transformátory napětí odpovídají typu použitému ve skříni měření a
proto se mohou také použít s pojistkami vn.

6.2.7  Uzemňovač typu EK6 a ST-VG-01 (obr. 3/1, 3/2, 3/3, 6/12, 6/13, 6/14, 6/24)
Uzemňovač má mžikový mechanismus, nezávislý na otáčivém pohybu ovládacího hřídele. Uzemňovač
6 přiřazený k vypínači je možno spínat jen ve zkušební/odpojené poloze výsuvné části 13, nebo jestliže
je vypínač vysunutý mimo skříň. Zapínání uzemňovače provádějte jen při zavřených dveřích.
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Ruční vypínání a zapínání:

• Stlačte hradítko 14.2 na otvoru pro zasunutí ovládací páky dolů (v zapnutém stavu uzemňovače je
hradítko již v této poloze!).

Výstraha!

Jestliže je zabráněno manipulaci, nepoužívejte nepřiměřenou sílu na blokování a zkontrolujte, že je
postup manipulace správný.
• Nasuňte ovládací páku 122 na šestihrannou hřídel 14.1, která je nyní uvolněná pro manipulaci.
Poznámka:

Umístěte ovládací páku 122, aby směřovala na šestihranném hřídeli nahoru nebo dolů takovým
způsobem, že je pro její pohyb dostatek místa i když je omezen prostor po stranách.
• Zapněte uzemňovač otočením ovládací páky 122 ve směru hodinových ručiček o cca 180 į až na

doraz, nebo otáčením až na doraz proti směru hodinových ručiček uzemňovač vypněte.
• Sledujte mechanický/elektrický ukazatel spínací polohy.
• Vyjměte ovládací páku 122. Hradítko 14.2 zůstává při zapnutém uzemňovači v otevřené poloze.
Zajistěte, aby se ovládací páka otočila při vypínaní řádně až na doraz, aby bylo zaručeno, že je
uzemňovač v definované  mezní poloze. Ruční pohon může být  vybaven také blokovacím magnetem.

Zapínání a vypínání motorovým pohonem: (pouze u EK6)

Uzemňovač může být také vybaven motorovým pohonem.
• Pro vypnutí nebo zapnutí uveďte krátce v činnost elektrické ovládání. Uzemňovač pak automaticky

sepne do protilehlé polohy.

Ruční nouzové ovládání:

Při poruše na motorovém pohonu se může uzemňovač převést pákou 122 na nouzové ruční ovládání
podobně jako u ručně ovládaných uzemňovačů.

Výstraha!

Při nouzovém ručním ovládání uzemňovače s motorovým pohonem nepůsobí blokování!
Při nouzovém ručním ovládání se spojka na motorovém pohonu automaticky rozpojí. Pro rozpojení
motorového pohonu nejdříve otáčejte pákou 122 dále v předvoleném směru  až na příslušný doraz (jen
nepatrný úhel otočení). Při další manipulaci s motorovým pohonem po obnovení jeho funkce se spojka
automaticky opět sepne.
Poznámka:

Ovládací páka se může nasunout jen přechodně pro provedení nouzového ručního ovládaní.
Po dobu trvání poruchy se musí odpojit napájení motorového pohonu.

6.2.8   Uzemňovač přípojnic (obr. 3/1-4, 3/2-4, 5/28, 5/36 až 5/38)
Pro uzemnění přípojnic se používají uzemňovače také typu EK6. Jejich pohon je identický s pohonem
uzemňovačů odbočky (viz čl. 6.2.5). Podmínky pro blokování mezi skříněmi uzemňovačů přípojnic jsou
popsány v kapitole 3.4.2.

6.2.9   Uzemňování a zkratování pomocí uzemňovacího modulu (obr. 6/19)
• Odpojte úsek, který se má uzemnit a zajistěte jej proti opětnému připojení.
• Postupujte pečlivě podle všech bezpečnostních předpisů.
• Vysuňte výsuvnou část s vypínačem z příslušné rozváděčové skříně.
• Zabezpečte zákryt před kontaktními roubíky pod napětím pomocí visacího zámku. Na uzemňovací

modul 142 přišroubujte nájezdy pro zvedání zákrytů 142.1 takto:
-  do horní polohy pro otevření spodního zákrytu,
-  do spodní polohy pro otevření horního zákrytu.

• Na uzemňovací modul 142 dále přišroubujte izolační desku 142.5 se třemi výsuvnými průchodkami
následovně:
-  Kontaktní ramena 142.2 do spodní polohy pro uzemnění kabelového vývodu,
-  Kontaktní ramena 142.2 do horní polohy pro uzemnění přípojnic.
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• Zasuňte uzemňovací modul 142 do zkušební/odpojené polohy a pak jej posuňte ruční klikou 121 do
pracovní polohy (postup viz kap. 6.2.1).

• S použitím vysokonapěťové zkoušečky zkontrolujte, že jsou kontaktní roubíky 142.7 uzemňovacího
modulu určitě v beznapěťovém stavu.

• Uzemňovací modul vysuňte zpět do zkušební/odpojené polohy (viz kap. 6.2.1).
• Na uzemňovací modul 142 namontujte kompletní uzemňovací spojku 142.8. Pod jeden ze tří šroubů M12,

kterými je připojena uzemňovací spojka 142.8 do kontaktních roubíků 142.7, připojte jedním koncem
uzemňovací kabel 133.1. Druhý konec tohoto kabelu připojte na uzemňovací svorku 19.3 ve skříni.

• Uzemňovací modul 142 s namontovanou spojkou 142.8 a kabelem 133.1 zasuňte zpět ze zkušební/
odpojené polohy do pracovní polohy ve skříni pomocí kliky 121. Z bezpečnostních důvodů
zasouvejte modul zásadně při zavřených dveřích vypínačového oddílu a uzamčených západkách
dveřního zámku 1.8 (viz obr. 5/20).

• Na dveře rozváděčové skříně upevněte výstražnou tabulku se symbolem uzemnění.
• Zabezpečte okolní prostor, aby se zabránilo nahodilému dotyku částí pod napětím (např. přívodní

kabely).
Pracovní postup pro odstranění uzemnění je stejný, jen v opačném pořadí.

6.2.10  Odpínač typu NALF

Odpínače typu NALF, kombinace odpínače s pojistkami a uzemňovače typu E jsou určeny pro vnitřní
použití do rozváděčů. Odpínače jsou schopny vypínat nebo zapínat indukční a kapacitní obvody při
zatížení nebo naprázdno. Ve vypnutém stavu má přístroj viditelnou odpojenou dráhu.

Odpínače je možno použít v kombinaci s výkonovými pojistkami jako ochranu proti zkratu. Tato
kombinace vylučuje dvoufázové napájení, protože při přerušení kterékoliv tavné vložky tato svým
vybavovacím systémem způsobí vypnutí odpínače.

Uzemňovače typu E jsou konstruovány se západkovým pružinovým mechanismem. Jsou schopné
zapínat a přenášet zkratové proudy.

Ovládací mechanismus odpínače pro použití v rozváděči UniGear:

Ovládací mechanismus A – se dvěma pružinami.
Vypínací pružina se nastřádá vždy před zapnutím odpínače. To znamená, že zapnutý odpínač má vždy
nastřádánu energii vypínací pružiny a vypnutí nastává okamžitě ruční pákou, vypínací spouští nebo
pojistkovým vypínacím mechanismem. Tento mechanismus umožňuje dálkové ovládání vypnutí a v
kombinaci s motorovým pohonem umožňuje úplné dálkové ovládání.

Uzemňovač typu E je vždy ovládán místně pomocí ovládací páky 215.
Pro účely ochrany připojeného vn zařízení rozváděč UniGear s odpínačem používá vysokonapěťové
pojistky typu CEF. Rozváděč UniGear s odpínačem NALF může být vybaven pojistkami v rozsahu podle
následující tabulky:

U
jm

 [kV] I
jm

 min. [A] I
jm

 max. [A]

3,6 / 7,2 6 200
12 6 125

17,5 6 160
25 6 125

V případě, že bude požadován odpínač bez vn pojistek, budou v držácích místo vn pojistek nasunuty
proudovodné tyče z důvodu zachování stejného umístění uzemňovače.

Upozornění:

Odpínač a uzemňovač ovládat jen při zavřených dveřích skříně rozváděče
Odpínač a uzemňovač jsou vzájemně mechanicky blokovány.
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Zapínání a vypínání odpínače NAL

• Zapnout odpínač je možné jen v případě, že uzemňovač je vypnut
• Ovládací páku 215 nasunout na drážkovaný hřídel odpínače tak, aby směřovala nahoru nebo dolů

tak, aby i při bočním prostorovém omezení byl dostatek místa pro manipulaci
• Otočením ovládací páky o cca 1800  ve směru otáčení hodinových ručiček nastřádat vypínací pružinu
• Otočením ovládací páky proti směru otáčení hodinových ručiček se nastřádá zapínací pružina a

odpínač zapne
• Otočením ovládací páky o cca 200  ve směru otáčení hodinových ručiček odpínač vypne
• Sledovat ukazatel spínací polohy odpínače 200.1

Výstraha : Dokud nezaskočí západka vypínací nebo zapínací pružiny, vrací se páka do výchozí

polohy působením pružiny. Při manipulaci postupovat opatrně, aby nedošlo k vysmeknutí páky

z ruky – NEBEZPEČÍ ÚRAZU

Zapínání a vypínání integrovaného uzemňovače typu E

• Zapnout uzemňovač je možné jen v případě, že odpínač je vypnut
• Ovládací páku 215 nasunout na drážkovaný hřídel uzemňovače tak, aby směřovala doleva nebo

nahoru tak, aby i při bočním prostorovém omezení byl dostatek místa pro manipulaci
• Otočením ovládací páky o cca 900 ve směru otáčení hodinových ručiček až na doraz uzemňovač

zapne
• Otočením ovládací páky o cca 900 proti směru otáčení hodinových ručiček až na doraz uzemňovač

vypne
• Sledovat ukazatel spínací polohy uzemňovače 207.1

Zapínání a vypínání odpínače NALF motorovým pohonem

Odpínač může být také vybaven motorovým pohonem typu UEMC 40 K3
• Krátkým stiskem ovládacích tlačítek se dává povel pro zapnutí nebo vypnutí. Odpínač potom

automaticky sepne nebo nastřádá pružiny odpínače

Upozornění: Doporučuje se použití ochranného jističe v napájecím obvodu motorového ovládacího
zařízení. Vypínací doba pro mechanismus A ovládaný motorovým ovládacím zařízením je asi 1s.
Jestliže se požaduje rychlejší vypnutí, je nutno vybavit mechanismus A vypínací cívkou

Ruční nouzové ovládání

Při poruše na motorovém pohonu může být odpínač spínán ručně ovládací pákou 215 přímo na hřídeli
odpínače 201.1

Upozornění:  Po ručním ovládání nebude motorové ovládací zařízení synchronní s odpínačem, což
znamená, že se musí manipulovat dvakrát pro dosažení synchronizace, např. vypnutí – zapnutí

Výstraha : Ovládací páka se může nasunout jen dočasně pro provedení ručního nouzového

sepnutí – NEBEZPEČÍ ÚRAZU

6.3  Zkušební postupy
6.3.1  Zkouška beznapěťového stavu (Obr. 3/10, 3/11, 6/16, 6/17)
U skříní, které nejsou vybaveny kapacitní indikací napětí se provádí ověření beznapěťového stavu
vysokonapěťovou zkoušečkou na odpojovacích kontaktech 4.1 v izolačních komorách 5, po zvednutí
příslušného horního zákrytu 12.1  nebo spodního zákrytu 12.2. Pro zvednutí zákrytů je možno použít
modul 129 - viz obr. 6/17.
Jsou-li skříně vybaveny kapacitní indikací napětí, je možno provést zkoušku beznapěťového stavu
pomocí tohoto zařízení. V tomto případě postupujte podle instrukcí výrobce indikátorů. (Volitelně může
být rozváděč vybaven různým typy indikátorů pocházejících od různých výrobců).
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V případě jakýchkoli pochybností o správné funkci kapacitní indikace napětí, je nutno beznapěťový stav
ověřit vysokonapěťovou zkoušečkou.
Při ověřování beznapěťového stavu postupujte vždy v souladu s příslušnými bezpečnostními předpisy
a místními provozními podmínkami!

6.3.2   Proudové a napěťové zkoušky (obr. 6/16, 6/19)
Pro provádění proudových a napěťových zkoušek je k dispozici zkušební a uzemňovací modul 142. Je
vhodný např. pro přívod proudu do přístrojových transformátorů při provádění zkoušek ochran a pro
přívod napětí při napěťových zkouškách.
• Odpojte a zajistěte prostor, kde se má provádět práce v souladu s příslušnými bezpečnostními

předpisy .
• Pro napájení primárním proudem upevněte připojovací kabel zkušebního transformátoru na kontaktní

roubíky 142.7.
• Pro napěťové zkoušky AC je požadována na kontaktním roubíku koule 142.4. Díra v kouli se používá

pro připojení napájecího napětí.
• Pro proudové zkoušky, např. malých připojených generátorů, se musí na kontaktní roubíky upevnit

zkratovací můstek 142.8.

Poznámka:

Pro napěťové zkoušky střídavým napětím průmyslového kmitočtu a nebo impulsním napětím je nutno
provést následující postup:
• Odpojte veškeré přístrojové transformátory napětí a kapacitní děliče zakryjte je izolační deskou.

6.4   Servisní podvozky (N/A pro řadu 550)
Místo uzemňovacího, zkratovacího a zkušebního modulu 142 (viz obr. 6/18, 6/19 a čl. 6.2.9, 6.3.1, 6.3.2)
je možno použít servisní podvozky.
Tyto podvozky se dělí na čtyři různé typy:
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 zajišťování
pevného dodatečného uzemňování, jak je požadováno při postupech servisu a údržby zařízení, jako
další záruka pro obsluhu. Použití těchto podvozků předpokládá vyjmutí spínacího 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.
Tyto podvozky jsou k dispozici ve dvou provedeních:
• uzemnění hlavního přípojnicového systému;
• uzemnění silového kabelu.
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 jednotku spojky přípojnice. V tomto případě uzemňují dvě
strany 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 schopnost
a vypínání 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 spínacího 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.
Tyto podvozky jsou k dispozici ve dvou provedeních:
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• uzemnění hlavního přípojnicového systému;
• uzemnění silového kabelu.
Při zajíždění zvedne uzemňovací podvozek hlavní přípojnice jen horní zákryt a předem nastaví kontakty
připojené k horním odbočkám (a proto k hlavnímu přípojnicovému systému) pro připojení na zem
pomocí ovládání.
Při zajíždění zvedne uzemňovací podvozek silového kabelu jen spodní zákryt a předem nastaví kontakty
připojené ke spodním odbočkám (a proto k silovým kabelům) pro připojení na zem pomocí ovládání.
Tyto podvozky se mohou použít také pro jednotky spojky přípojnice. V tomto případě uzemňují dvě
strany hlavního přípojnicového systému.

Zkušební podvozek pro testování silových kabelů

Tyto podvozky umožňují provedení napěťových zkoušek kabelů bez vstupu do jednotky přívodu nebo
odpojení kabelů od rozváděče.
Použití těchto podvozků předpokládá vyjmutí spínacího 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 HD4 pro izolování spojovacích pasů
od vnějšího prostředí. V přívodních a vývodních jednotkách propojuje hlavní systém přípojnic se
silovými kabely, zatímco v jednotkách spojky přípojnice dvě strany systému přípojnic.
Tento podvozek se používá v rozváděčích UniGear pro provedení přívodních a vývodních jednotek bez
vypínačů v hvězdicových sítích, pro provedení kabelových propojení mezi dvěma rozváděči postavenými
čelem k sobě a pro konstrukci propojovacích jednotek a vytvoření jednotek pevných spojek přípojnic
s dvojitým odpojením (v tomto případě jsou obě jednotky provedeny ze spojky přípojnice, první je
vybavená vypínačem a druhá s odpojovacím podvozkem).
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1451.18 1.17

46

145

Obr. 6/1: Ovládání šroubu dveří

1.18 Šroub dveří
145 Dvouzubý šroub

Obr. 6/2: Ovládání západky dveří

1.17 Západka dveří

Obr. 6/3: Ovládání a komunikace přes digitální řídící
systém

46 Řídící a ochranná jednotka REF 542
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Obr. 6/4A: Ruční ovládání výsuvné části s vypínačem
VD4 (staré provedení)

13.2 Mechanické vypínací tlačítko
13.4 Mechanický ukazatel stavu vypínače
13.5 Mechanické počítadlo spínacích cyklů
13.8 Ukazatel stavu nastřádání pružin
13.11 Posuvná rukojeť, spojená se západkou

na výsuvné kazetě
128 Páka pro střádání pružin

Obr. 6/4B: Ruční ovládání výsuvné části s vypínačem
VD4 (V-max)

13.2 Mechanické vypínací tlačítko
13.4 Mechanický ukazatel stavu vypínače
13.5 Mechanické počítadlo spínacích cyklů
13.8 Ukazatel stavu nastřádání pružin
13.11 Posuvná rukojeť, spojená se západkou

na výsuvné kazetě
128 Páka pro střádání pružin
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145 121.1

32

10.2

10.1

121

45.2

45.1

Obr. 6/5: Před nasazením kliky 121 je nutno otevřít pro
ni otvor - otočte hradítko pomocí klíče

121.1 Hradítko
145 Dvouzubý Klíč

Obr. 6/6: Pohyb výsuvné části mezi zkušební/odpojenou
polohou a pracovní polohou ve směru
hodinových ručiček na doraz do pracovní
polohy a proti směru hodinových ručiček do
zkušební/odpojené polohy

121 Ruční klika

Obr. 6/7: Zástrčka ovládacího zapojení, zablokovaná
pro zabránění odpojení při výsuvné části
v pracovní poloze

10.1 Zásuvka ovládacího zapojení
10.2 Zástrčka ovládacího zapojení
32 Blokování

Obr. 6/8: Manipulace s mechanickým ovladačem
vypínače na dveřích skříně (nestandardní
vybavení) při výsuvné části v pracovní poloze

45.1 Mechanické tlačítko
45.2 Ovladač
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10.1

12.1

43.3

12.2

42

14/
14.1

124.2

124.3

124.1

13

13.11

124.4

13.12 124.1 124124

Obr. 6/9: Servisní vozík, zachycený k rozváděčové
skříni, výsuvná část uvolněná pro vysunutí po
stlačení posuvných rukojetí směrem dovnitř

13 Výsuvná část
13.11 Posuvná rukojeť
124 Servisní vozík

Obr. 6/10: Výsuvná část postavená na servisním vozíku
a zajištěná západkami
13 Výsuvná část
13.11 Posuvná rukojeť
13.12 Západka (spojená s posuvnou

rukojetí 13.11)
124 Servisní vozík
124.1 Nastavení výšky
124.4 Páka pro uvolnění kolíku západky (124.3)

Obr. 6/11: Umístění servisního vozíku s vodícím kolíky
nastavitelné ložné plochy ve správné výšce
pro najetí k rozváděčové skříni a zachycení
západky

124.1 Nastavení výšky
124.2 Vodící kolík
124.3 Západka

Obr. 6/12: Pohled do oddílu vypínače
10.1 Zásuvka ovládacího zapojení
12.1 Horní zákryt
12.2 Spodní zákryt
14 Pohon uzemňovače
14.1 Ovládací hřídel
42 Pravá kolejnice pojezdu
43.3 Horní pravý kryt průchodu kabelů
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14.1

14.2

122

90

90.8 125

Obr. 6/13: Příprava pro ovládání uzemňovače odbočky -
stlačte hradítko směrem dolů

14.1 Šestihranná hřídel pohonu uzemňovače
14.2 Hradítko

Obr. 6/14: Příprava pro ovládání uzemňovače odbočky -
ovládací páka připravena pro spínání ZAP/
VYP

122 Ovládací páka

Obr. 6/15: Ruční střádání pružin vypínače HD4

90 Vypínač s SF6  typu HD4
90.8 Páka pro střádání

Obr. 6/16: Indikátor napětí umístěný na dveřích
přístrojové skříňky. Je možno použít různé
typy indikátorůod různých výrobců.

125 Indikátor napětí
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142

135

19.3

12.1

133.1

Obr. 6/17: Modul pro ovládání zákrytů, boční pohled -
nájezdy nutno přišroubovat do horní polohy
(pro ovládání spodního zákrytu) nebo do
spodní polohy (pro ovládání horního zákrytu),
jak je požadováno (provedení jako příklad)

129 Modul pro ovládání zákrytů
129.1 Nájezdy (jeden pár), odnímatelné

Obr. 6/18: Uzemnění na spodních roubících

12.1 Zákryt
19.3 Uzemňovací svorka
133.1 Uzemňovací kabel
135 Výstražná tabulka
142 Uzemňovací modul
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133.1

Obr. 6/19: Zkušební a uzemňovací modul, obsahující:

-  Nájezdy, odnímatelné -  horní poloha pro zvedání spodního zákrytu
-  spodní poloha pro zvedání horního zákrytu

-  Kontaktní ramena -  spodní poloha pro kabelový prostor
   odnímatelná -  horní poloha pro prostor přípojnic

-  Izolační desku s alternativními montážními polohami pro uzemnění kabelů
   nebo přípojnic (otočte o 180O pro uzemnění přípojnic)

-  Kontaktní systémy, výměnné pro různé průměry kontaktních roubíků v rozváděči

-  Kulové rukojeti, odnímatelné, pro napěťové zkoušky

-  Zkratovací spojku, možno nahradit kulovými rukojetěmi

133.1 Uzemňovací kabel
142 Zkušební a uzemňovací modul včetně

ručního mechanismu
142.1 Nájezdy (jeden pár)
142.2 Kontaktní ramena (3 ks)
142.3 Kontaktní systémy
142.4 Kulové rukojeti (3 ks)
142.5 Izolační deska se 3 odnímatelnými průchodkami
142.6 Průchodky
142.7 Kontaktní roubík
142.8 Zkratovací spojka, kompletní
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38 130

8

28

Obr. 6/20: Vybavení horizontální přepážky 20
s dodatečnou ventilací pro vypínače na vyšší
jmenovité proudy, vyžadované při zvýšené
teplotě okolí (> 40 °C) a nebo při zvýšeném
kmitočtu (60 Hz) podle čl. 1.3. Vnitřní klapka je
znázorněna v pracovní poloze (otevřená).
Pohled z boku, ale bez vzduchové lopatky s
mikrospínačem požadovaným s ventilátorem.
Toto provedení je nestandardní.

20 Horizontální přepážka, zde vybavena
s dodatečným ventilačním zařízením
pro vypínač

20.3 Klapka
20.4 Listová pružina
20.5 Kontrolní otvor
20.6 Svorka
20.7 Odstředivý ventilátor

Obr. 6/21: Horizontální přepážka s dodatečným
ventilačním zařízením, kontrola volného
pohybu vnitřní klapky 20.3

20.5 Kontrolní otvor

Obr. 6/22: Spodní zákryt, zajištěný visacím zámkem pro
zabránění nedovolené manipulaci

38 Páka pro otevření zákrytů
39 Visací zámek (dodá zákazník)

Obr. 6.23 Nouzové ruční vypnutí

8. Vybrání pro nouzové ruční vypnutí
28 Páka pro nouzové ruční vypnutí



1VLM000363-Rev5, cs - 93/100

128

145 147

31.28

31.29

122 121

90.8

Obr. 6/24: Příslušenství pro ovládání

31.28 Páka pro ruční nouzové ovládání (pro vypínání vypínače typu VM1)
31.29 Pomocná pružina pro zajištění vypínací energie (pro vypínač typu VM1)
90.8 Páka střádání (pro vypínače typu HD4)
121 Ruční klika (pro pojezd výsuvné části uvnitř skříně)
122 Ovládací páka (pro uzemňovač)
128 Páka střádání (pro vypínače typu VD4)
145 Dvouzubý klíč (pro použití centrální západky a dveřní západky šroubového typu)
147 Ruční klika (pro použití centrální západky

nebo dveřní západky šroubového typu)
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215

208.1

207.1

209
210

Obr. 6/25: Příprava pro ovládání uzemňovače
ve skříni s odpínačem
Ovládací páka připravena pro ZAP

207.1 Ukazatel stavu uzemňovače
208.1 Ovládací hřídel pro uzemňovač
209 Uzamykatelný ovladač – dózický
210 Uzamykatelný ovladač – visací zámek

Obr. 6/26: Příprava pro ovládání uzemňovače
ve skříni s odpínačem
Ovládací páka připravena  pro VYP

215 Ovládací páka
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7. ÚDRŽBA

7.1    Všeobecně
Údržba slouží k zajištění bezporuchového provozu a co možná nejdelší životnosti rozváděče. Zahrnuje
tyto úzce související činnosti:

Prohlídka: Zjištění stávajícího stavu

Údržba: Opatření pro zachování požadovaného stavu

Oprava: Opatření pro obnovení požadovaného stavu.

Upozornění:
Při provádění veškerých údržbářských prací se musí přísně dodržovat předpisy země, kde se instalace
provádí.
Údržbářské práce mohou provádět pouze odborně vyškolení a s příslušným rozváděčem řádně
seznámení kvalifikovaní pracovníci při dodržení všech příslušných bezpečnostních předpisů podle
ČSN/IEC a všech místních provozních podmínek. Doporučuje se povolat pracovníky servisu ABB pro
provádění níže uvedených servisních a opravářských prací.

Intervaly pro prohlídku a údržbu jsou pro některé vybavení/komponenty (např. součásti vystavené
opotřebení) určeny pevnými kritérii jako např. četnost spínání, doba provozu a počet vypnutí zkratových
proudů. Na druhé straně může záviset délka těchto intervalů pro jiné díly např. na rozdílných režimech
provozu v jednotlivých případech, stupni zatížení a také na vlivech prostředí (včetně znečištění a
agresivní atmosféry).

Společně s tímto návodem pro obsluhu je nutno také postupovat v jednotlivých příslušných případech
podle následujících návodů pro obsluhu:

• Vakuový vypínač typu VD4
• Vakuový vypínač typové řady VD4 - vysoké proudy
• Vakuový vypínač s magnetickým pohonem typu VM1
• Vakuový vypínač typu V-max
• SF6 vypínač typu HD4
• Vakuový stykač typu V-kontakt
• Odpínače NAL - katalog
• Odpínače NAL – návod na montáž, obsluhu a údržbu
• Pohony pro spínače VN - katalog
• Motorové ovládací zařízení UEMC 40 K3 – návod na montáž, obsluhu a údržbu

Pokud je to nutné, je možno získat další podrobnosti z technické dokumentace instalace rozváděče
(včetně např. dohodnutých zvláštních pracovních podmínek).

7.1.1. Termíny prohlídek, údržby a oprav

Časový interval provádění údržbářských prací závisí vždy na provozních podmínkách rozváděče,
zejména na druhu provozu, počtu sepnutí jmenovitých a zkratových proudů, okolní teplotě, znečištění,
apod. Doporučujeme provádět údržbářské práce v následujících časových intervalech:

Prováděná činnost Podle článku Časový interval v letech Podle počtu Sepnutí

prohlídka 7.2 41)

údržba 7.3 42) 10 0003)

oprava 7.4 dle potřeby dle potřeby

1)  Při náročnějších pracovních podmínkách doporučujeme tento interval přiměřeně zkrátit - viz též čl. 7.1 a 7.2
2)   Podle výsledků prohlídky
3)  Viz návod na montáž, obsluhu a údržbu vypínačů
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7.2   Prohlídka
• Kde je to nutné, musí být před prohlídkou pracovní prostor odpojen a zabezpečen proti opětnému

připojení podle „ Bezpečnostních předpisů“ specifikovaných v příslušných ČSN/IEC.
• Řádný stav rozváděče má být monitorován pravidelnými prohlídkami.
• Za normálních pracovních podmínek má být prohlídka provedena vždy po čtyřech letech zvláště

vyškolenými kvalifikovanými elektrotechniky.
• Za zvláštních pracovních podmínek (včetně nepříznivých klimatických podmínek) a nebo nepříznivých

vlivů prostředí (mezi jiným silném znečištění a agresivním ovzduší) může být prohlídka nutná v
kratších intervalech.

• Do rozsahu prohlídky v prvé řadě patří vizuální kontrola z hlediska znečištění, koroze a vlhkosti:
     -  Účinky vysoké teploty v hlavních obvodech.
     -  Stopy působení částečných výbojů na součástech z izolačních materiálů.
     -  Stopy působení svodových proudů na součástech z izolačních materiálů.
     -  Plochy na kontaktních systémech.
• Avšak do prohlídky je nutno také zahrnout kontrolu správné mechanické a elektrické funkce

následujících zařízení: spínacích přístrojů, pohonných, blokovacích, ochranných a signalizačních
zařízení.

Zvláštní podmínky:

• Ve skříních rozváděče s ventilačním zařízením z důvodů zvýšení teploty okolí (viz také čl. 1.3):
1. Kontrolovat správnou funkci klapky 20.3 (Viz také část 6.1.1 a obr. 6/20 a 6/21.)
2.  Radiální ventilátor (pokud je montován) nevyžaduje zvláštní údržbu. Jeho provozní životnost v
závislosti na pracovních podmínkách - jedním významným parametrem je okolní teplota - je asi
20 000 až 30 000 pracovních hodin.

Kontrola provozní připravenosti se může provést následovně:
a) Funkční zkouška závislá na zatížení při kterém se příslušný proudový transformátor napájí

regulovaným proudem. Při nárůstu proudu:
1. do asi 70 % jmenovitého proudu přístrojového transformátoru se musí ventilátor rozběhnout;
2. do 80 % jmenovitého proudu přístrojového transformátoru musí ventilátor dosáhnout požadovaného
minimálního průtoku vzduchu. Příslušné monitorování/signalizace  vzduchovou lopatkou s
mikrospínačem.

b) Základní kontrola s přechodným provozem radiálního ventilátoru s externím napájením AC 220 V.
c) V obou případech kontrolovat nerušený normální běh ventilátoru a sluchem kontrolovat každý

neobvyklý hluk ložisek. Odstraňte jakoukoliv nečistotu z rotoru ventilátoru.
d)    Kontrolovat nerušenou funkci vzduchové lopatky a mikrospínače několikerým spuštěním ventilátoru.
e) Zapojení k vyjímatelné horizontální přepážce 20 se může rozpojit za pravým bočním krytem

průchodu. Sledujte pečlivě schéma zapojení a správně připojte vodiče zpět při kompletaci.

Výstraha: obvod přístrojového transformátoru.
• S ohledem na spínací přístroje je nutno postupovat podle jejich samostatného návodu pro montáž,

obsluhu a údržbu.
• Kontrolujte veškeré příslušenství rozváděče a pomocná zařízení (např. akumulátorové baterie).
• Na  povrchu izolačních částí nesmí vznikat při provozním napětí žádné vnější výboje, které je možno

zjistit například pomocí charakteristických zvuků, výrazným pachem ozónu a ve tmě viditelnými
doutnavými výboji.

• Vizuálně kontrolujte kontaktní systém. Doporučujeme kontaktní systém střídavě pootáčet, aby se
očistily vnitřní kontaktní plochy kontaktního systému.

• Kontaktní plochy je nutno očistit, jestliže se objeví známky nedovoleného oteplení (změna barvy
povrchu - viz čl. 7.4).

• Jestliže se zjistí jakékoliv mimořádné stavy, musí se pak provést příslušná opatření pro opravu.

7.3    Údržba
Jestliže se při prohlídce podle bodu 7.2 prokáže nutnost provést čištění, postupujte následovně:
• Kde je to nutné, musí být před čištěním pracovní prostor odpojen a zabezpečen proti opětnému

připojení podle „ Bezpečnostních předpisů“ specifikovaných v ČSN/IEC.
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• Celkové čištění povrchů:
-    Suché usazeniny prachu s malou přilnavostí: měkkým suchým hadrem
-   Silněji přilnavá znečištění: hadrem namočeným do lehce alkalického čistícího prostředku pro

          domácnost, nebo ETHANOL F 25 M.
• Čištění povrchů izolačních povrchů a proudovodných součástí: - ETHANOL F 25 M.
• Po čištění otřete čistou vodou a pečlivě vysušte.
• Pokud dochází k vnějším výbojům v důsledku kondenzace, je možno zajistit často dočasnou

nápravu nanesením tenkého silikonového filmu na postiženou plochu. Pro trvalá řešení takového
neobvyklého problému je účelné se poradit s pracovníky servisu ABB.

7.4   Opravy
7.4.1   Rozváděč všeobecně

Oprava poškození povrchu:

• Opravářské práce proveďte ihned po zjištění závady.
• Poškozená místa nátěru na dílech z ocelového plechu a podobných dílech zbavte bezvadně

mechanicky rzi např. drátěným kartáčem.
• Okolní nátěr lehce obruste a celou plochu pečlivě odmastěte. Pak ihned naneste antikorozní

základní nátěr a po odpovídající době vytvrzení krycí lak. Používejte jen vhodné a slučitelné nátěrové
výrobky.
Krycí lak použijte ve standardním barevném odstínu RAL 7035 nebo příslušný speciální barevný odstín.

• Bílou rez na povrchu aluzinku pečlivě odstraňte drátěným kartáčem nebo kovovou čistící vatou např.
Scotch-Brite, a očistěte přilnavé volné částice suchým, netřepivým hadrem. Potom ošetřete
očištěné součásti zinkovým sprejem nebo zinkovým práškovým nátěrem a nakonec hliníkovým
sprejem pro dosažení vhodného barevného odstínu.

• Bílou rez na pasivovaných funkčních dílech a rez na fosfátovaných dílech odstraňte drátěným
kartáčem nebo kovovou čistící vatou např. Scotch-Brite, a očistěte suchým hadrem. Potom
rovnoměrně natřete mazadlem ( Isoflex Topas NB 52).

Rozváděč všeobecně:

• Postupujte podle pokynů pro údržbu v návodech pro údržbu jednotlivých komponentů zařízení.
• Kontrolujte utažení šroubových spojů na kontaktních místech v přípojnicovém systému a připojení

uzemnění a že funkce kontaktního systému je bezvadná.
• Kde je to nutné, namažte znovu kluzné plochy a ložiska ve skříni nebo je řádně očistěte. Potom je

znovu namažte s mazadlem Isoflex Topas NB 52.
• Namažte kontaktní plochy v kontaktním systému, jestliže jsou zkorodované nebo je-li to jinak nutné,

nebo když je mazání nedostatečné nebo není provedeno; řádně očistěte příslušné plochy a namažte
znovu mazadlem Isoflex Topas NB 52.

• Demontujte kontaktní systém pro řádné vyčištění, jak je dále popsáno (obr. 7/1, 7/2):
• Posuňte obě vnitřní prstencové tažné pružiny 4.4 ze strany pólu vypínače ke dvěma tažným

pružinám umístěným vně a tím uvolněte kontaktní systém 4.3 a vyjměte kontaktní systém.
• Kontaktní roubík kontaktního systému a drážka na kontaktním ramenu se musí očistit a namazat.

Nasuňte kontaktní systém zpět na tenký konec trnu 127 a posuňte ho dopředu na silnou část dříku.
• Vložte trn 127 na příslušné kontaktní rameno 4.2, přesuňte kontaktní systém 4.3 na kontaktní

rameno a vysuňte trn.
• Zkontrolujte bezvadné uložení všech kontaktních palců a prstencových tažných pružin.

Poznámka:

Nastavená montážní poloha kontaktních ramen 4.2 se nesmí změnit nepřiměřeným použitím síly.
Výměna kontaktních roubíků, jestliže je poškozen povrch:

(obr. 3/11)

Po každé požadované výměně kontaktních roubíků 4.1 se tyto musí opět utáhnout s použitím šroubů
s vnitřním šestihranem.

Závit Jmenovitý utahovací moment bez mazání

M 10 46 Nm

M 20 250 Nm
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7.4.2   Výměna komplexních funkčních skupin (obr. 3/3, 3/11, 7/3 až 7/11)
Přesné přizpůsobení funkcí pro ovládání, blokování a signalizaci dovoluje výměnu jednotlivých
komponentů jen v omezeném rozsahu.
Následující sestavy jsou předem vyrobeny a odzkoušeny ve výrobním podniku při zachování vysoké
úrovně kvality. V případě poruch je proto nutno je kompletně vyměnit.

1.  Výsuvná kazeta:

• Odpojte zásuvku konektoru 10.3.
• Demontujte z výsuvné kazety spojovací táhlo 13.91 s čepem 13.27.
• U výsuvných kazet ovládaných motorem demontujte dva šrouby s vnitřním šestihranem (M4), které

jsou přístupné zespodu kazety.
• Demontujte z výsuvné kazety vypínač (4 šrouby M12).
• Namontujte vypínač na novou výsuvnou kazetu v opačném pořadí, při použití nového pojistného

kroužku a speciálních kleští pro čep 13.27.
• Kontrolujte nastavení blokovacího táhla 13.91:

-  Otočte šroubový mechanismus 18 proti směru hodinových ručiček na doraz pro odpojenou
         polohu:
         Vzdálenost mezi pákou 13.26 a vačkou 13.25 musí být 2±1 mm.
         Vzdálenost mezi kladkou 13.24 a úhlovou pákou 13.92 musí být 0,5 mm.
     -   Otočte šroubový mechanismus 18 ve směru hodinových ručiček na doraz pro pracovní polohu:
         Vzdálenost mezi pákou 13.26 a vačkou 13.25 musí být 2±1 mm.
         Vzdálenost mezi kladkou 13.24 a úhlovou pákou 13.92 musí být 0,5 mm.
      -  Povolte šrouby 13.91.2 nebo 13.92.1 pro jakékoliv nutné nastavení.

2.   Motorový pohon pro uzemňovač:

• Rozpojte svorky.
• Povolte stavěcí šroub v nastavovacích kroužcích.
• Vysuňte ovládací hřídel 14.1.
• Zachovejte polohu blokovacího kotouče 14.6 ve vztahu k vačce 14.7!
• Vyměňte motorový pohon.
• Nasuňte ovládací hřídel zepředu.
•  Zachovejte polohu blokovacího kotouče 14.6 ve vztahu k vačce 14.7!
• Utáhněte stavěcí šroub v nastavovacích kroužcích.
• Připojte ovládací zapojení.
• Nastavte pohon ručně do střední polohy a jen potom proveďte zkoušku chodu pro zjištění směru

otáčení.
• Přesvědčete se, že se motor odpíná správně v koncových polohách!

Poznámka:

Pomocné spínače pro výměnné skupiny jsou nastaveny ve výrobním podniku.
Jestliže se konečná instalace uzemňovače a pohonu provádí na místě použití, může být nutné provést
další přesné nastavení pomocných spínačů. V tomto případě se musí vzít v úvahu následující:
• Tlačný čep pomocného spínače musí mít v úplné pracovní poloze ještě asi 0,5 mm vůle do koncové

polohy (z důvodu bezpečnosti).
• Koncový spínač 11.4 pro uzemňovač ZAP musí působit bezprostředně po dosažení mrtvého bodu
     překlápěcího pružinového pohonu při zapínání a spuštění automatického mžikového zapnutí.
• Pomocný spínač 11.3  pro uzemňovač VYP musí :

a) působit u uzemňovače s ručním pohonem během otevírání hradítka 14.2, předtím než je
          viditelná polovina šestihranného hřídele nebo 1 mm předtím než se jazýček hradítka dotkne
          kotvy nenabuzeného blokovacího magnetu.
     b) působit na uzemňovači s motorovým pohonem (hradítko 14.2 není montováno) bezprostředně
           potom, co překlápěcí pružinový pohon dosáhl mrtvou polohu během otáčení do polohy VYP.
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7.5   Zkoušky výsuvných částí (obr. 7/3 ,7/4)
Při provádění funkčních zkoušek na výsuvných částech se má rovněž kontrolovat dodržení níže
uvedených podmínek.

7.5.1  Výsuvné části poháněné motorem (nestandardní)
Proveďte vyzkoušení výsuvných částí poháněných motorem stejným způsobem jako u ručně ovládané
výsuvné části:
• Vypněte pomocné napájení (jistič), protože jinak by byl pohon brzděn elektricky.
• Otáčejte ruční klikou 121 požadovaným směrem.
• Zajistěte, aby byla matice šroubového mechanismu správně namazána.

Poznámka:

Když se výsuvná část posouvá, otáčí se motor. Motor působí v těchto případech jako generátor, t.j. toto
může vést ke vzniku indukovaného napětí na svorkách.

7.5.2 Kontrola přesnosti rozměrových nastavení (obr. 7/3, 7/9, 7/10)
1. Vzdálenost mezi pákou 13.26 ovládanou  táhlem 13.91 a vačkou z plastu 13.25 má být 2 ±±±±±1 mm.
     Jestliže je nutná úprava. povolte oba šrouby 13.91.1 a 13.91.2. Odchylky od požadované hodnoty

mohou způsobit:
• Rozměr příliš velký, blokování poháněcího šroubu je vyřazeno.
• Rozměr příliš malý, řádné působení elektrického blokování již není zaručeno.
2. Vzdálenost mezi kladkou 13.24 a úhlovou pákou 13.92 má být při zapnutém vypínači 0,5 mm.

     Při nutnosti úpravy povolit oba šrouby 13.91.1 a 13.91.2.

7.5.3   Kontrola nastavení pomocných spínačů na výsuvných částech (obr. 3/22, 7/3)
Dodržení blokovacích podmínek ve zkušební/odpojené poloze a pracovní poloze je zajištěno signálními
spínači polohy S8 a S9 umístěnými na výsuvné kazetě a nastavenými ve výrobním podniku.
Při kontrole je nutno posouvat výsuvnou část ručně s nasunutou klikou a při odpojeném napájení
motoru.

1.  Nastavení v prostoru zkušební/odpojené polohy
• Posuňte výsuvnou část dopředu ze zkušební/odpojené polohy směrem do pracovní polohy několika

otáčkami kliky.
• Pomalu posouvejte výsuvnou část zpět na doraz.

Pomocný spínač S8 musí potom přepnout právě před dosažením dorazu.
•   Pomalu zasouvejte výsuvnou část ze zkušební/odpojené polohy do pracovní polohy, až do polohy

kdy právě zapůsobí pomocný spínač S8.
V této poloze musí být stále ještě možný pohyb zapínací tlačné tyče 13.2.1. Pro tuto zkoušku musí
být ručně vyřazena funkce blokovacího magnetu Y0.
Tato podmínka zajišťuje, že je elektrické blokování aktivní před mechanickým blokováním v daném
pohybovém sledu.

2.   Nastavení v prostoru pracovní polohy
• Posuňte výsuvnou část z pracovní polohy směrem do zkušební/odpojené polohy několika otáčkami

kliky.
• Pomalu posouvejte výsuvnou část dopředu znovu na doraz. Pomocný spínač  S9 se musí potom

přepnout právě před dosažením dorazu.
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7.5.4  Kontrola směru otáčení pojezdového motoru výsuvných částí poháněných motorem

• Zajeďte s výsuvnou částí ručně do střední polohy mezi zkušební/odpojenou a pracovní polohu.
• Vyjměte ruční kliku
• Připojte pomocné napětí pro pojezdový motor.
• Použijte místního elektrického ovládání pro kontrolu správného směru pojezdu výsuvné části.

Výstraha:

Při nesprávném směru pojezdu nenechejte jet výsuvnou část až na zarážku! Napájení motoru ihned
odpojte (pojezd funguje elektricky přes přídržný kontakt s odpojením v koncové poloze).
Při otevřených dveřích může být nebezpečí zranění!

7.5.5   Kontrola blokovacích podmínek (Obr. 3/9, 3/22, 6/6 až 6/8, 7/7)
1. S výsuvnou částí musí být možno zajíždět ze zkušební/odpojené polohy do pracovní polohy jen při

vypnutém vypínači a vypnutém uzemňovači.
Následující podmínky zkontrolujte jednotlivě:
• Při zapnutém vypínači musí být zasunutí výsuvné části ve směru do pracovní polohy blokováno

již po otočení klikou jen o půl otáčky ve směru hodinových ručiček a nesmí být možno u
výsuvných částí s motorovým pojezdem zapnout pojezdový motor.

• Při zapnutém uzemňovači musí být zasunutí výsuvné části ve směru do pracovní polohy
blokováno již po otočení klikou jen o dvě otáčky ve směru hodinových ručiček a nesmí být možno
u výsuvných částí s motorovým pojezdem zapnout pojezdový motor.
Nepoužívejte nepřiměřenou silu! Viz též poznámka v bodě 6.2.1.

2. S výsuvnou částí se musí vyjíždět z pracovní polohy do zkušební/odpojené polohy jen přivypnutém
vypínači.
Tuto podmínku kontrolujte následovně:
• Při zapnutém vypínači musí být vysunutí výsuvné části blokováno již po otočení klikou o půl

otáčky proti směru hodinových ručiček a nesmí být možno u výsuvných částí s motorovým
pojezdem zapnout pojezdový motor.

3. Zapnutí vypínače musí být možné jen, když je výsuvná část jednoznačně ve zkušební/odpojené
poloze nebo pracovní poloze.
Zástrčka ovládacího zapojení 10.2 se musí předtím připojit.
Tuto podmínku zkontrolujte následovně:
• Vypínač nesmí být možno zapnout v žádné poloze výsuvné části mezi zkušební/odpojenou

polohou a pracovní polohou.
Zablokování zapnutí se zruší při zasunutí do pracovní polohy elektricky přepnutím pomocného
spínače S9 ve výsuvné kazetě a mechanicky nepatrně dříve - toto odpovídá poloze asi ještě
polovinu otáčky klikou před dorazem.

• Pro zasunutí do zkušební/odpojené polohy platí stejné podmínky pro zrušení blokování, v tomto
případě pomocí pomocného spínače S8 ve výsuvné kazetě.

4.  Vypínač musí být možno při výsuvné části v pracovní poloze nebo zkušební/odpojené poloze
     po ztrátě ovládacího napětí jen (ručně) vypnout.

Podmínku zkontrolujte.
5. U výsuvných částí s blokovacím magnetem YO závislým na objednávce nesmí být možný pojezd při

poruše ovládacího napětí, nebo když ovládací napětí není k dispozici. Neposouvejte zablokované
výsuvné částí násilně! Blokovací magnet YO je montován jen na ručně ovládaných výsuvných
částech.
Uvolnění blokovacího magnetu Y0:
• Demontujte přední kryt 13.17
• Uvolněte blokovací magnet Y0 vytažením kotvy,
• Přitom otáčejte klikou 121 o asi půl otáčky (je přípustný jakýkoliv směr otáčení)

Blokovací magnet působí jen ve zkušební a  pracovní poloze. V mezipolohách nepůsobí.
6.   Odpojení zástrčky ovládacího zapojení 10.2, jakož i pozdější zasunutí, musí být v pracovní poloze
      výsuvné části zablokováno.
      Podmínku zkontrolujte.
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7.   Ovládání uzemňovače musí být možné jen, když je výsuvná část 13 ve zkušební/odpojené poloze
nebo mimo rozváděč (s výhradou případného dodatečného elektromagnetického blokování v
individuálních případech).
Kontrolujte tuto podmínku:
• Ve zkušební/odpojené poloze výsuvné části musí být možno stlačit hradítko 14.2 před hřídelí

pohonu 14.1 uzemňovače směrem dolů do otevřené polohy. Uzemňovač je možno potom
ovládat.

• Při stlačeném hradítku nesmí být možno také zapnout pojezdový motor u výsuvné části s
motorovým pojezdem.

• Jestliže se hradítko při běžícím motoru lehce stlačí, musí se motor automaticky ihned zastavit.
Ve zvoleném směru pojezdu se pokračuje stlačením tlačítka.
Stlačení hradítka 14.2 zcela dolů při běžícím motoru je možné jen při jeho rozběhu.

• Při zajíždění výsuvné části ve směru do pracovní polohy musí být stlačení hradítka 14.2
blokováno již po jedné a půl otáčce klikou ve směru hodinových  ručiček.

7.6   Kontrola ve skříni
7.6.1   Nastavení pomocných spínačů na uzemňovači (obr. 7/7, 7/8)
1. Tlačný čep pomocného spínače musí mít v úplné pracovní poloze ještě asi 0,5 mm vůle do koncové

polohy (z důvodu bezpečnosti).
2. Koncový spínač 11.4 (Q8S2) pro uzemňovač ZAP musí působit bezprostředně po dosažení mrtvého

bodu překlápěcího pružinového  pohonu při zapínání a po začátku automatického mžikového
zapnutí.

3. Pomocný spínač 11.3 (Q8S1) pro uzemňovač VYP musí :
a) působit u uzemňovačů s ručním pohonem při vypínání dříve než je při otevírání otvoru hradítka

14.2 z poloviny viditelný šestihranný hřídel nebo 1 mm předtím než se jazýčekhradítka dotkne
kotvy nenabuzeného blokovacího magnetu.

b) působit u uzemňovače s motorovým pohonem (hradítko 14.2 není potom montováno), ihned
jakmile překlápěcí pružinový pohon při otáčivém pohybu do vypnuté polohy překročí mrtvý  bod.

Poznámka:

Kontrolujte směr otáčení motoru po opravě.
Zabraňte, aby motor běžel na doraz, jestliže směr otáčení není správný (viz také čl. 7.5.4).

7.7     Náhradní díly, pomocné  materiály a maziva
7.7.1  Náhradní díly

Pro dodání náhradních dílů je k dispozici na požádání seznam náhradních dílů. Tento v zásadě obsahuje
pohyblivé součástí a součásti vystavené opotřebení. Když jsou součásti požadovány, je nutno vždy
uvést výrobní číslo příslušného rozváděče nebo spínacího přístroje.

7.7.2   Pomocné materiály, mazadla

Mazadlo:
Isoflex Topas NB52

Čistící prostředky bez halogenů:

ETHANOL F 25 M (pro všeobecné čištění)

Opravný nátěr:

Standardní barevný odstín RAL 7035
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127.1 4.3127 4.6 4.2 (4.5) 4.3 4.4 127

13.2.1

13.26

13.3

13.92

13.24

Y 1

13.2.1

13.26

13.25

Obr. 7/1: Kontaktní systém, otočený zadní stranou
dopředu nasuňte na tenký konec trnu a
přesuňte na silnější část stopky trnu.

4.3 Kontaktní systém
127 Trn
127.1 Čep

Obr. 7/2: Kontaktní systém přesuňte z trnu na
odpojovací kontaktní rameno a nechte
zapadnout do aretační drážky

4.1 Kontaktní rameno
4.2 Kontaktní systém
4.3 Vnitřní tažná pružina
4.4 Šroub s vnitřním šestihranem
127 Trn

Obr. 7/3: Výsuvná část s motorovým pojezdem,
s vypínačem VD4, v mezipoloze, v blízkosti
zkušební/odpojené polohy, s nasunutou klikou
pro ruční zasouvání a sejmutým předním
krytem

10. Zásuvka ovládacího zapojení pro
výsuvnou kazetu

13.2.1 Tlačná tyč ZAP
13.24 Kladka
13.26 Páka
13.92 Úhlová páka

Obr. 7/4: Detailní pohled do zapínacího a vypínacího
mechanismu (vypínač typu VD4)

13.2.1  Tlačná tyč ZAP
13.25 Vačka z plastu
13.26 Páka
Y1 Blokovací magnet
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31.6 31.15 31.16 31.2631.9

31.27

31.6

31.5

31.10

31.26

11.3

11.4

14.2

14.3

14.1

14.6

14.7

11.4 11.3

14.1

Obr. 7/5: Pohled na magnetický pohon s pomocnými
systémy, přední kryt demontován (vypínač
typu VM1)
31.5 Mechanické počitadlo spínacích cyklů
31.6 Mechanický ukazatel stavu
31.9 Otvor pro páku nouzového vypínání
31.10 Pohon
31.26 Kondenzátor
31.27 Ovládací jednotka vypínače

Obr. 7/6: Vypínač VM1- mechanický ukazatel stavu

31.6 Mechanický ukazatel stavu
31.15 Snímač signálu VYP pro vypínač VM1
31.16 Snímač signálu ZAP pro vypínač VM1
31.26 Kondenzátor

Obr. 7/7: Ruční pohon uzemňovače s pomocnými
spínači, boční kryt demontován

11.3 Pomocný spínač Q8S1, uzemňovač
VYP

11.4 Pomocný spínač Q8S2, uzemňovač
ZAP

14.1 Ovládací hřídel (uzemňovač)
14.2 Hradítko
14.3 Kulisa – stavitelná

Obr. 7/8: Motorový pohon uzemňovače s
namontovanými pomocnými spínači, kryty
demontovány

11.3 Pomocný spínač Q8S1, uzemňovač
VYP

11.4 Pomocný spínač Q8S2, uzemňovač
ZAP

14.1 Ovládací hřídel pro uzemňovač
14.6 Blokovací kotouč
14.7 Vačka
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Obr. 7/9: Detail v prostoru výsuvné části s vypínačem
typu VD4, s pojezdovým motorem, pohled
z levé strany

13.24 Kladka
13.25 Vačka z plastu
13.26 Páka
13.27 Čep
13.90 Pojezdový motor
13.91 Spojovací táhlo
13.91.1 Šroub
13.91.2 Šroub
13.92 Úhlová páka
13.92.1    Šroub

Obr. 7/10: Mechanické blokování, výsuvná kazeta/
vypínač typu VD4, s ručně ovládaným
pojezdem výsuvné části

13.24 Kladka
13.25 Vačka z plastu
13.26 Páka
13.27 Čep
13.91 Spojovací táhlo
13.91.1 Šroub
13.91.2 Šroub
13.92 Úhlová páka
13.92.1 Šroub

Obr. 7/11: Mechanické blokování mezi výsuvnou kazetou
a vypínačem  typu VM1, nastavení posuvného
blokování

• Vypínač v zapnuté poloze
35.5 Západka na výsuvné kazetě
41.1 Spojení k pohonu
41.2 Posuvné blokování
41.3 Šroub
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8.  KVALITA VÝROBKU A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Skříně rozváděče typu UniGear jsou vyráběny v souladu s požadavky mezinárodních norem řízení
systému jakosti a systému ochrany životního prostředí. Vynikající úroveň v těchto oblastech je
potvrzena certifikáty kvality podle ČSN EN ISO 9001 a EMS podle ČSN EN ISO 14 001.

Ukončení životnosti výrobku

Společnost ABB je vázána dodržováním příslušných právních a jiných požadavků ochrany životního
prostředí podle ČSN EN ISO 14001.

Povinností společnosti je usnadnit následnou recyklaci nebo zneškodnění po skončení životnosti
výrobku.

Při zneškodňování výrobku postupujte vždy v souladu s místně platnými právními požadavky.

Doporučujeme Vám následující způsob zneškodňování :
Zneškodnění lze provést termicky ve spalovně nebo uložením na skládku odpadů.

SUROVINA DOPORUČENÝ ZPŮSOB ZNEŠKODNĚNÍ

kovový materiál (Fe, Cu, Al, Ag, Zn, W, další) separovat a recyklovat

Termoplasty recyklovat nebo zneškodnit

Epoxidová pryskyřice separovat kovový materiál a zbytek zneškodnit

Pryž zneškodnit

olej dielektrický (transformátorový) vypustit ze zařízení a dále recyklovat nebo zneškodnit

plyn SF6 vypustit ze zařízení a dále recyklovat nebo zneškodnit

obalový materiál – dřevo recyklovat nebo zneškodnit

obalový materiál – fólie recyklovat nebo zneškodnit
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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


