
Uniswitch
Rozváděč vysokého napětí

12, 17,5 a 25 kV
630 a 1250A



2 ABB

Obsah

1. Základní principy řešení ........................................................... 3 - 4

2. Aplikace ......................................................................................... 5

3. Konstrukce rozváděče ............................................................. 6 - 7

4. Typy skříní/Program skříní .......................................................8 - 26

4.1 Skříň odpínače, typu SDC ...................................................................... 13

4.2 Skříň odpínače s pojistkami, typu SDF .................................................. 14

4.3 Skříň vypínače, typu CBC....................................................................... 15

4.4 Skříň výsuvného vypínače, typu CBW.................................................... 16

4.5 Skříň přímého připojení na přípojnici, typu DBC .................................... 17

4.6 Skříň pevné spojky, typu BRC ................................................................ 18

4.7 Skříň podélné spojky, typu SEC ............................................................. 19

4.8 Skříň podélné spojky s pojistkami, typu SEF ......................................... 20

4.9 Skříň podélné spojky s vypínačem, typu SBC ....................................... 21

4.10 Skříň podélné spojky s výsuvným vypínačem, typu SBW...................... 22

4.11 Skříň podélné spojky s měřením a odpojovačem, typu SMD ................ 23

4.12 Skříň podélné spojky s měřením, typu SMC .......................................... 24

4.13 Skříň měření na přípojnici, typu BMC ..................................................... 25

4.14 Univerzální skříň měření, typu UMC ....................................................... 26

5. Komponenty a příslušenství .................................................. 27 - 45

5.1 Odpínač, typu SFG ................................................................................. 28

5.2 Pohon ..................................................................................................... 29

5.3 Motorové ovládání odpínače .................................................................. 30

5.4 Uzemňovače ........................................................................................... 31

5.5 Vakuový vypínač VD4/S, pevné provedení ............................................. 32

5.6 Vakuový vypínač VD4/US, výsuvné provedení ....................................... 33

5.7 Vypínač SF6, HD4/S, pevné provedení .................................................. 34

5.8 Vypínač SF6, HD4/US, výsuvné provedení ............................................ 35

5.9 Pojistkové tavné vložky typu CEF .......................................................... 36

5.10 Transformátory proudu ........................................................................... 37

5.11 Transformátory napětí ............................................................................ 38

5.12 Senzorová technika ................................................................................ 39

5.13 Ochranná relé a terminály přívodu ................................................. 40 - 41

5.14 Oddíl nízkého napětí ............................................................................... 42

5.15 Systém indikace přítomnosti napětí ....................................................... 43

5.16 Přivedení ovládacích kabelů ................................................................... 44

5.17 Plynový odfukový kanál .......................................................................... 45

6. Technické údaje / rozměry ................................................... 46 -  50

6.1 Uspořádání kabelů.......................................................................... 47 - 48

6.2 Technické údaje...................................................................................... 49

6.3 Zkoušky a certifikáty, hmotnosti ............................................................. 50



3ABB

1.
Uniswitch, je zapotřebí říci více?

Uniswitch

Základní principy řešení

Uniswitch, lehký flexibilní rozváděč vyvinutý jako modulární, jednoduše použitelná
konstrukce s menším počtem komponentů, zajišťuje vysokou spolehlivost, kvalitu a
bezpečný výrobek pro Vás, našeho zákazníka.

Se snížením počtu komponentů a
správným využitím moderních materiálů
jsme vyvinuli výrobek příznivý pro životní
prostředí a uživatele. Jednoduché řešení
a konstrukce rozváděče Uniswitch obstojí
ve zkoušce budoucích generací.

Uniswitch je vzduchem izolované, kovově
zapouzdřené řešení skříně rozváděče
příští generace vyvinuté stálou inovací a
vizí splnit měnící se potřeby trhu.
Standardní skříň je opatřena světlešedým
práškovým nátěrem (RAL 7035) na
viditelných částech.

Uniswitch poskytuje dlouhodobé
technické řešení pro různé aplikace.
Bezpečnost, optimálnost pro uživatele a
ekologická hlediska byla hnací silou při
vývoji rozváděče.

Rozváděč Uniswitch je kompaktním
řešení pro plně automatizovanou síť
rozvodu energie. Při vybavení technologií
senzorů a nejnovějšími ochrannými relé
splňuje i nejnáročnější požadavky v
nemocnicích a na letištích.

Uniswitch je celosvětové využití
globálních zkušeností ABB při vývoji
rozváděčů zahrnující potřeby zákazníků
v celém světě. Rozváděč Uniswitch je k
prodeji v celosvětové síti společností
ABB.
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Ring main unit

Uniswitch

Těžký rozváděč

Lehký kompaktní
distribuční rozváděč
Ring Main Unit pro

aplikace jako:
Elektrický rozvod

v obytných čtvrtích
Kompaktní sekundární

rozvodny

Těžký rozváděč
pro náročné

aplikace obsahující:
Primární rozvodny

Elektrárny
Železnice
Loďstvo

Sekundární rozvodny
Zpracovatelský průmysl

Nákupní střediska
Letiště
Metro

Větrné mlýny
Malé a střední

elektrárny
Nemocnice

Sportovní centra
Loďstvo

Rozváděč pro aplikace rozvodu elektrické
energie jako například:

Výrobek Uniswitch poskytuje našim zákazníkům v oblasti vysokého napětí nejlepší řešení pro rozváděče v těžkém
provozu co do velikosti jen o málo větší než modul RMU  i když obsahuje:

– flexibilitu při splnění specifikace našich zákazníků a přizpůsobení budoucím změnám a zlepšení využití
- varianty obsahující kompletní systémy řízení, měření a jištění.

Segment trhu rozváděče Uniswitch
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Uniswitch

Aplikace2.

1 Letiště
2 Veřejné služby
3 Nemocnice
4 Elektrárny, Dieselové / plynové motory

(vybudováno firmou Wärtsilä)
5 Průmysl
6 Větrné mlýny
7 Sportovní středisko (Hala Botnia, Vaasa)
8 Metro
9 Nákupní středisko
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3.
Kovově krytý rozváděč

Uniswitch

Konstrukce rozváděče

1. Oddíl přípojnice
Oddíl přípojnice je umístěn v horní části skříně. Tento prostor
obsahuje hlavní přípojnice, které spojují rozváděčové skříně.

2. Oddíl spínání
Třípolohový odpínač SF6 s pouzdrem z epoxidové licí pryskyřice
je opatřen inspekčním průzorem a je k dispozici také s
indikátorem hustoty plynu.

3. Kabelový oddíl
75 % prostoru skříně s odpínačem je vyhrazeno pro připojení
silových kabelů a umožňuje použití jak jednofázových tak
třífázových kabelů s nejjednodušším nestíněným koncovkami.
Prostor je také vhodný pro příslušenství skříně jako např.
svodiče přepětí, proudové transformátory, druhý uzemňovač
atd. Dveře mají standardně inspekční průzor a bezpečné
blokování. Pro přivedení kabelů jsou ve dně tři samostatné
desky ucpávek kabelů s držákem pro kabelovou svorku
vhodných rozměrů. Dno a práh skříně je možno demontovat pro
snadnější instalaci kabelů.

1. Oddíl
přípojnice

2. Oddíl
spínání

3. Kabelový
oddíl

4. Oddíl pohonu,
blokování a
nízkého napětí

4. Oddíl pohonu, blokování
a nízkého napětí

Za dveřmi na závěsu (které slouží jako ovládací panel) je umístěn
pružinový pohon s ukazatelem stavu a mechanickou blokovací
jednotkou. Zde je rovněž vybavení pro příslušenství skříně jako
například: pomocné kontakty, vypínací cívka, nouzový vypínací
mechanismus, kapacitní indikační systém přítomnosti napětí,
blokování s klíčem a motorový pohon. Prostor je rovněž vybaven
ovládacími obvody a měřícími přístroji a rovněž ochranným relé.
Ve skříních šířky 750 mm je též druhý identický prostor pro další
příslušenství.

Horní část skříně včetně oddílu přípojnic, odpínače, pohonu a
prostoru nn je oddělena od spodní části a kabelového prostoru.
Následkem toho je možno provádět údržbu, opravy a doplnění
jednotky ve spodním modulu. i když je rozváděč v provozu.
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1

2

Hlavní část

1 Horní jednotka

� Třípolohový odpínač typu SFG
� Pohon s mechanickým ukazatelem stavu
� Kryt oddílu přípojnic
� Integrovaný oddíl nn pro sekundární komponenty
� Blokovací jednotka
� Přípojnice
� Kanály ovládacích kabelů

Uniswitch

Konstrukce rozváděče

2 Spodní jednotka

� Kryt
� Vypínač (pevné provedení)
� Transformátory proudu
� Uzemňovač
� Transformátory napětí
� Přivedení kabelů s držákem kabelů
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Skříň vypínače, typu CBC

Skříň odpínače, typu SDC

Šířka: 375 nebo 500 mm
Výška: 1635 nebo 1885 mm

Skříň odpínače s pojistkami, typu SDF

Šířka: 375 nebo 500 mm
Výška: 1635 nebo 1885 mm

Šířka: 750 mm
Výška: 1635 nebo 1885 mm

Uniswitch

Typy skříní / Program skříní

Příklad: Vybaveno s motorem, transformátorem
proudu, napěťovou indikací

Příklad: Vybaveno s motorem, napěťovým měřením
a indikací

Příklad: Vybaveno s motorem, transformátory
proudu a napětí, napěťovou indikací

4.
�

�

�
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Uniswitch

Typy skříní / Program skříní

Skříň přímého připojení na přípojnici, typu DBC

Šířka: 375 nebo 500 mm
Výška: 1635 nebo 1885 mm

Skříň pevné spojky, typu BRC

Šířka: 375 nebo 500 mm
Výška: 1635 nebo 1885 mm

Příklad: Vybaveno s uzemňovačem, transformátory
proudu a napěťovou indikací

Příklad: Vybaveno s uzemňovačem, transformátory
proudu a napětí, napěťovou indikací

Skříň výsuvného vypínače, typu CBW

Šířka: 800 mm
Výška: 1885 mm
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Uniswitch

Typy skříní / Program skříní

Skříň podélné spojky, typu SEC

Šířka: 375, 500 nebo 750 mm
Výška: 1635 nebo 1885 mm

Příklad: Vybaveno s motorovým pohonem, transformá-
tory proudu a napětí, napěťovou indikací

Skříň podélné spojky s vypínačem, typu SBC

Skříň podélné spojky s pojistkami, typu SEF

Šířka: 375 nebo 500 mm
Výška: 1635 nebo 1885 mm

Šířka: 750 mm
Výška: 1635 nebo 1885 mm

Příklad: Vybaveno  vypínačem s motorovým pohonem,
transformátory proudu a napětí, druhým
uzemňovačem, napěťovou indikací

�

�
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Uniswitch

Typy skříní / Program skříní

Skříň podélné spojky s výsuvným vypínačem, typu SBW

Šířka: 750 mm
Výška: 1635 nebo 1885 mm

Skříň podélné spojky měření, typu SMC

Skříň podélné spojky měření s odpojovačem, typu SMD

Šířka: 800 mm
Výška: 1885 mm

Šířka: 750 mm
Výška: 1635 nebo 1885 mm
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Šířka: 750 mm
Výška: 1635 nebo 1885 mm

Skříň měření na přípojnici, typu BMC

Uniswitch

Typy skříní / Program skříní

Šířka: 750 mm
Výška: 1635 nebo 1885 mm

Univerzální skříň měření, typu UMC

Připraveno pro montáž univerzálních přístrojových transformátorů,
přípojnice na požadavek
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Skříň odpínače,
typu SDC

Uniswitch

Typy skříní4.1
Základní vybavení
Horní jednotka obsahující
– třípolohový odpínač
– pohon s mechanickým ukazatelem

stavu
– kryt oddílu přípojnic
– integrovaný oddíl nízkého napětí
– blokovací jednotku
– přípojnice
– uzemňovací přípojnici

Spodní jednotka obsahující
– kryt kabelového oddílu
– přivedení kabelů s držákem kabelů

Příslušenství skříně
– integrované napěťové indikátory

nebo zásuvka rozhraní pro
přenosné indikátory

– pomocné kontakty pro zapnutou
polohu (2 zap.+2 vyp.) a uzemněnou
polohu (2 zap.+2 vyp.)

– indikátor hustoty plynu se
signalizačním kontaktem

– motorový pohon
– transformátory proudu
– plynový odlukový kanál
– kanál pro ovládací kabely
– svodiče přepětí
– topné těleso proti kondenzaci
– průchozí uzemňovací přípojnice
– uzemňovací přípojnice přístroje
– indikátor zkratu

Technické údaje SDC
Jmenovité napětí (kV) 12 17,5 25
Jmenovitý proud (A) 630/800 630/800 630/800
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (kA) 25 20 20
Max. jmenovitá doba zkratu (s) 2 3 3
Rozměry skříně

- šířka (mm) 375/500 375/500 375/500
- hloubka (mm) 1000 1000 1000
- výška (mm) 1635/1885 1635/1885 1635/1885

Skříň odpínače typu SDC se převážně
používá jako přívodní skříň, skříň smyčky
nebo skříň odbočky.
Základní jednotka je vybavena s třípolo-
hovým odpínačem typu SFG, izolova-
ným plynem SF6, s pohonem. Třípoloho-
vý odpínač může být v jedné ze tří poloh,
„zapnuto", „vypnuto" nebo „uzemněno",
z toho důvodu je zabráněno nesprávné
obsluze. Přístup do kabelového oddílu je
možný v uzemněné poloze. Polohy „vy-
pnuto" a „uzemněno" jsou „viditelné"
inspekčním průzorem umístěným za dveř-
mi oddílu nízkého napětí. Inspekce při-
pojení kabelů a indikátorů poruchy, po-
kud jsou použity, je snadno proveditelná
průzorem v čelních dveřích.

Pro bezpečné zkoušky kabelů je
standardně obsažen zvláštní blokovací
mechanismus.
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Skříň odpínače s pojistkami,
typu SDF

Technické údaje SDF
Jmenovité napětí (kV) 12 17,5 25
Jmenovitý proud (max. pojistka) (A) 125 100 80
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (kA) 25 20 20
Jmenovitá doba zkratu (s) 2 3 3
Délka pojistek (mm) 292/442 292/442 442
Rozměry skříně

- šířka (mm) 375/500 375/500 375/500
- hloubka (mm) 1000 1000 1000
- výška (mm) 1635/1885 1635/1885 1635/1885

Kabelové oko, max. šířka (mm) 30 30 30

Uniswitch

Typy skříní4.2
Skříň odpínače s pojistkami typu SDF se
zejména používá pro jištění transformá-
torů měření napětí.
Skříň je vybavena s třípolohovým odpí-
načem typu SFG, izolovaným plynem
SF6 a uzemňovačem.
Pro uzemnění pojistek působí integrova-
ný uzemňovač na straně před pojistkami
a samostatný uzemňovač na straně za
pojistkami. Použitý pohon je vybaven
dvěma pružinami s automatickým vyba-
vením pojistkami. Přístup do kabelového
oddílu je možný v uzemněné poloze.
Polohy „vypnuto" a „uzemněno" jsou
„viditelné" inspekčním průzorem umís-
těným za dveřmi oddílu nízkého napětí.
Inspekce připojení kabelů a indikátorů
poruchy, pokud jsou použity, je snadno
proveditelná průzorem v čelních dveřích.

Základní vybavení
Horní jednotka obsahující
– třípolohový odpínač
– pohon s mechanickým ukazatelem

stavu
– kryt oddílu přípojnic
– integrovaný oddíl nízkého napětí
– blokovací jednotku
– vybavení pojistkami s indikací
– přípojnice
– uzemňovací přípojnici

Spodní jednotka obsahující
– uzemňovač typu EF
– pojistkový spodek
– krytí kabelového oddílu
– vstup kabelů s držákem kabelů

Příslušenství skříně
– integrované napěťové indikátory

nebo zásuvku rozhraní pro
přenosné indikátory

– pomocné kontakty pro zapnutou
polohu (2 zap.+2 vyp.) a uzemněnou
polohu (2 zap.+2 vyp.)

– pomocné kontakty pro vybavenou
pojistku (1 zap.+1 vyp.)

– indikátor hustoty plynu se
signalizačním kontaktem

– nouzové vypínání
– vypínací cívka
– motorový pohon
– napěťové transformátory
– plynový odfukový kanál
– kanál pro ovládací kabely
– topné těleso proti kondenzaci
– průchozí uzemňovací přípojnice
– uzemňovací přípojnice přístroje
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Skříň vypínače,
typu CBC

Technické údaje CBC
Jmenovité napětí (kV) 12 17,5 25
Jmenovitý proud (A) 630/800 630/800 630/800
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (kA) 25 20 20
Jmenovitá doba zkratu (s) 2 3 3
Rozměry skříně

- šířka (mm) 750 750 750
- hloubka (mm) 940+215 940+215 940+215
- výška (mm) 1635/1885 1635/1885 1635/1885

Uniswitch

Typy skříní4.3
Základní vybavení
Horní jednotka na pravé straně
obsahující
– třípolohový odpínač
– pohon s mechanickým ukazatelem

stavu
– kryt oddílu přípojnic
– blokovací jednotku
– přípojnice
– uzemňovací přípojnici

Horní jednotka na levé straně
obsahující
– integrovaný oddíl nízkého napětí

pro sekundární komponenty
– kryt prostoru přípojnic

Spodní jednotka obsahující
– uzemňovač typu EM
– kryt kabelového oddílu
– přivedení kabelů s držákem kabelů

Příslušenství skříně
– vypínač vakuový nebo vypínač

s plynem SF6
– integrované napěťové indikátory

nebo zásuvka rozhraní pro
přenosné indikátory

– transformátory proudu
– transformátory napětí
– kabelový součtový transformátor
– pomocné kontakty pro zapnutou

polohu (2 zap.+2 vyp.) a uzemněnou
polohu (2 zap.+2 vyp.)

– indikátor hustoty plynu se
signalizačním kontaktem pro
odpínač

– motorový pohon
– plynový odfukový kanál
– kanál pro ovládací kabely
– topné těleso proti kondenzaci
– průchozí uzemňovací přípojnice
– uzemňovací přípojnice přístroje

Skříň vypínače typu CBC je navržena pro
ovládaní a jištění distribučních vedeních,
sítí, motorů, transformátorů, kapacitních
baterií, atd. Skříň může být vybavena
vypínačem vakuovým nebo s plynem SF6.
Vypínač je namontován na kolejnici a
upevněn k přípojnicím. Pro dosažení
funkce odpojení je mezi vypínačem a
přípojnicemi namontován třípolohový
odpínač s uzemňovačem.

Pro zajištění bezpečnosti pracovníků jsou
dveře mechanicky blokovány na polohu
uzemnění třípolohového odpínače. Skříň
je navržena pro vybavení s proudovými a
napěťovými transformátory (Standardní
velikost podle normy DIN, viz čl. 5.10).
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Skříň výsuvného vypínače,
typu CBW

Technické údaje CBW
Jmenovité napětí (kV) 12 17,5 25
Jmenovitý proud, přípojnice (A) 1250 1250 1250
Jmenovitý proud, vypínač (A) 630/1250 630/1250 630/1250
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (kA) 25 20 20
Jmenovitá doba zkratu (s) 1 1 1
Rozměry skříně

- šířka (mm) 800 800 800
- hloubka (mm) 1335 1335 1335
- výška (mm) 1885 1885 1885

Uniswitch

Typy skříní4.4
Základní vybavení
Základní jednotka obsahující
– kovové krytí skříně z ocelového plechu

opatřené povlakem Al-Zn s
integrovaným kanálem plynu oblouku,
montovaným na zadní straně

– přípojnice
– nekovové přepážky a zákryty
– oddíl nízkého napětí pro sekundárné

komponenty
– výsuvný vypínač, vakuový nebo s

plynem SF6, včetně blokované
zástrčky kabelu nn

– uzemňovač včetně blokovaného
ovládacího zařízení

– přivedení kabelů s držákem kabelů

Příslušenství skříně
– integrované napěťové indikátory nebo

zásuvka rozhraní pro přenosné
indikátory

– transformátory proudu
– transformátory napětí nebo svodiče

přepětí
– kabelový součtový transformátor
– dodatečné pomocné kontakty
– kanál pro ovládací kabely
– topné těleso proti kondenzaci
– průchozí uzemňovací přípojnice
– uzemňovací přípojnice přístroje
– elektrický ukazatel stavu
– elektrické blokování uzemňovače
– elektrické blokování podvozku

Skříň CBW je skříň vypínače s výsuvným
vypínačem. Skříň vypínače je navržena
pro ovládaní a jištění distribučních vede-
ních, sítí, motorů, transformátorů, kapa-
citních baterií, atd. Skříň může být
vybavena buď vypínačem vakuovým
nebo vypínačem s plynem SF6. Podvo-
zek vypínače zajišťuje funkci odpojení
vypínače. Samostatný uzemňovač umož-
ňuje uzemnění kabelu.

Pro zajištění bezpečnosti pracovníků jsou
dveře mechanicky blokovány s vypína-
čem a uzemňovačem.

Pro skříň je k dispozici široký rozsah
sekundárního ovládacího a ochranného
vybavení, od nejjednodušších ochran-
ných relé s vlastním napájením po složitá
ochranná, monitorovací a řídící zařízení.
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Skříň přímého připojení na přípojnice,
typu DBC

Uniswitch

Typy skříní4.5
Základní vybavení
Horní jednotka obsahující
– průchodky
– kryt oddílu přípojnic
– blokovací jednotku, ale jen při

použití uzemňovače (EM)
– integrovaný oddíl nízkého napětí
– přípojnice
– uzemňovací přípojnici

Spodní jednotka obsahující
– kryt kabelového oddílu
– možnost paralelního připojení

kabelů
– přivedení kabelů s držákem kabelů

nebo montážní konzolu napěťových
transformátorů

Příslušenství skříně
– integrované napěťové indikátory

nebo zásuvka rozhraní pro
přenosné indikátory

– proudové transformátory
– uzemňovač pro transformátory

proudu (EM)
– plynový odfukový kanál
– kanál pro ovládací kabely
– svodiče přepětí
– topné těleso proti kondenzaci
– průchozí uzemňovací přípojnice

Technické údaje DBC
Jmenovité napětí (kV) 12 17,5 25
Jmenovitý proud (A) 630/1250 630/1250 630/1250
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (kA) 25 20 20
Jmenovitá doba zkratu (s) 2 3 3
Rozměry skříně

- šířka (mm) 375/500 375/500 375/500
- hloubka (mm) 1000 1000 1000
- výška (mm) 1635/1885 1635/1885 1635/1885

Pro připojení kabelů na přípojnice je k
dispozici skříň připojení na přípojnice.
Tato skříň je vybavena připojovacími oky
pro upevnění kabelů. Do skříně šířky 500
mm je možno instalovat proudové
transformátory.

Spodní přední dveře jsou upevněné a
mohou být otevřeny jen nástrojem, jestliže
není obsažen uzemňovač. Dvéře mají
průzor pro inspekci.
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Skříň s pevnou spojkou,
typu BRC

Technické údaje BRC
Jmenovité napětí (kV) 12 17,5 25
Jmenovitý proud (A) 630/1250 630/1250 630/1250
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (kA) 25 20 20
Jmenovitá doba zkratu (s) 1 3 3
Rozměry skříně

- šířka (mm) 375/500 375/500 375/500
- hloubka (mm) 1000 1000 1000
- výška (mm) 1635/1885 1635/1885 1635/1885

Uniswitch

Typy skříní4.6
Základní vybavení
Horní jednotka obsahující
– průchodky
– kryt oddílu přípojnic
– integrovaný oddíl nízkého napětí
– přípojnice
– uzemňovací přípojnici

Spodní jednotka obsahující
– kryt s pasy pevné spojky
– spodní kryt

Příslušenství skříně
– integrované napěťové indikátory

nebo zásuvka rozhraní pro
přenosné indikátory

– transformátory proudu
– transformátory napětí
– uzemňovač s ukazatelem stavu
– pomocné kontakty pro uzemňovač

2 zap.+2 vyp.
– Plynový odfukový kanál
– kanál pro ovládací kabely
– topné těleso proti kondenzaci
– průchozí uzemňovací přípojnice

Skříň s pevnou spojkou typu BRC
připojuje přípojnici na spodní část skříně
podélné spojky s vypínačem nebo
odpínačem. Tato skříň široká 500 mm se
může použít jako skříň měření s prostorem
pro 3 proudové transformátory a 3
napěťové transformátory.

Spodní čelní kryt je upevněn ke skříni a
musí se demontovat s nástrojem. Čelní
dveře mají průzor pro inspekci.
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Technické údaje SEC
Jmenovité napětí (kV) 12 17,5 25
Jmenovitý proud (A) 630/800 630/800 630/800
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (kA) 25 20 20
Jmenovitá doba zkratu (s) 2 3 3
Rozměry skříně

- šířka (mm) 375/500/750 375/500/750 375/500/750
- hloubka (mm) 1000 1000 1000
- výška (mm) 1635/1885 1635/1885 1635/1885

Skříň podélné spojky,
typu SEC

4.7
Základní vybavení
Horní jednotka obsahující
– třípolohový odpínač
– pohon s mechanickým ukazatelem

stavu
– kryt oddílu přípojnic
– integrovaný oddíl nízkého napětí
– blokovací jednotku
– přípojnice
– uzemňovací přípojnici

Spodní jednotka obsahující
– zapouzdření s podélnou spojkou

přípojnic
– spodní kryt

Příslušenství skříně
– integrované napěťové indikátory

nebo zásuvka rozhraní pro
přenosné indikátory

– pomocné kontakty pro zapnutou
polohu (2 zap.+2 vyp.) a uzemněnou
polohu (2 zap.+2 vyp.)

– indikátor hustoty plynu se
signalizačním kontaktem

– motorový pohon
– transformátory proudu
– plynový odfukový kanál
– kanál pro ovládací kabely
– topné těleso proti kondenzaci
– průchozí uzemňovací přípojnice
– uzemňovací přípojnice přístroje
– transformátory napětí

Skříň podélné spojky je vždy použita
společně se skříní s pevnou spojkou.
Standardní verze se šířkou 375 mm je
vybavena třípolohovým odpínačem,
izolovaným plynem SF6 pro podélnou
spojku přípojnic. Uzemňovací zařízení je
zajištěno vždy jako standard.

Uniswitch

Typy skříní
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4.8 Uniswitch

Typy skříní

Technické údaje SEF
Jmenovité napětí (kV) 12 17,5 25
Jmenovitý proud (max. pojistka) (A) 125 100 80
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (kA) 25 20 20
Jmenovitá doba zkratu (s) 2 3 3
Délka pojistek (mm) 292/442 292/442 442
Rozměry skříně

- šířka (mm) 375/500 375/500 375/500
- hloubka (mm) 1000 1000 1000
- výška (mm) 1635/1885 1635/1885 1635/1885

Základní vybavení
Horní jednotka obsahující
– třípolohový odpínač
– pohon s mechanickým ukazatelem

stavu
– kryt oddílu přípojnic
– integrovaný oddíl nízkého napětí
– blokovací jednotku
– vybavení pojistkami s indikací
– přípojnice
-– uzemňovací přípojnici

Spodní jednotka obsahující
– uzemňovač typu EF
– pojistkový spodek

Příslušenství skříně
– integrované napěťové indikátory nebo

zásuvka rozhraní pro přenosné
indikátory

– pomocné kontakty pro zapnutou
polohu (2 zap.+2 vyp.) a uzemněnou
polohu (2 zap.+2 vyp.)

– pomocné kontakty pro vybavenou
pojistku (1 zap.+1 vyp.)

– indikátor hustoty plynu se
signalizačním kontaktem

– nouzové vypínání
– vypínací cívka
– motorový pohon
– plynový odfukový kanál
– kanál pro ovládací kabely
– topné těleso proti kondenzaci
– průchozí uzemňovací přípojnice
– uzemňovací přípojnice přístroje

Skříň typu SEF se používá, jestliže je
zapotřebí skříň podélné spojky s jištěním
pojistkami, nebo když je požadavek na
měření na přívodu transformátoru. Pro
uzemnění pojistek působí integrovaný
uzemňovač na straně před pojistkami a
samostatný uzemňovač na straně za
pojistkami.

Použitý pohon je vybaven dvěma
pružinami s automatickým vybavením
pojistkami. Přístup do kabelového oddílu
je možný jen v uzemněné poloze. Optická
kontrola poloh „vypnuto" a „uzemněno"
je k dispozici inspekčním průzorem
umístěným v oddíle nízkého napětí.
Připojení přípojnic je možné jak zleva tak
zprava.

Skříň podélné spojky s pojistkami,
typu SEF
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Uniswitch

Typy skříní4.9
Skříň podélné spojky s vypínačem,
typu SBC

Technické údaje SBC
Jmenovité napětí (kV) 12 17,5 25
Jmenovitý proud (A) 630/800 630/800 630/800
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (kA) 25 20 20
Jmenovitá doba zkratu (s) 2 3 3
Rozměry skříně

- šířka (mm) 750 750 750
- hloubka (mm) 1155 1155 1155
- výška (mm) 1635/1885 1635/1885 1635/1885

Skříň podélné spojky s vypínačem je
použita společně se skříní pevné spojky.
Standardní skříně jsou vybaveny
třípolohovým odpínačem, izolovaným
plynem SF6 v sérií s vypínačem pro
podélnou spojku přípojnic. Skříň je
vybavena vypínačem vakuovým nebo s
plynem SF6. Vypínač je namontován na
kolejnici a upevněn k přípojnicím.
Uzemňovací zařízení na odpínači je vždy
obsaženo.

Pro zajištění bezpečnosti pracovníků jsou
dveře mechanicky blokovány na polohu
uzemnění třípolohového odpínače. Skříň
je navržena pro vybavení s proudovými a
napěťovými transformátory (Standardní
velikost podle normy DIN, viz čl. 5.9).

Základní vybavení
Horní jednotka vpravo obsahující
– třípolohový odpínač
– pohon s mechanickým ukazatelem

stavu
– kryt oddílu přípojnic
– blokovací jednotku
– přípojnice
– uzemňovací přípojnici

Horní jednotka na levé straně obsahující
– integrovaný oddíl nízkého napětí pro

sekundární komponenty
– kryt oddílu přípojnic

Příslušenství skříně
– vypínač vakuový nebo s plynem SF6
– integrované napěťové indikátory nebo

zásuvka rozhraní pro přenosné
indikátory

– transformátory proudu
– transformátory napětí
– pomocné kontakty pro zapnutou

polohu (2 zap.+2 vyp.) a uzemněnou
polohu (2 zap.+2 vyp.)

– indikátor hustoty plynu se
signalizačním kontaktem pro odpínač

– motorový pohon
– plynový odfukový kanál
– kanál pro ovládací kabely
– uzemňovač typu EM
– topné těleso proti kondenzaci
– průchozí uzemňovací přípojnice
– uzemňovací přípojnice přístroje



22 ABB

Uniswitch

Typy skříní4.10
Skříň podélné spojky s výsuvným
vypínačem, typu SBW

Technické údaje SBW
Jmenovité napětí (kV) 12 17,5 25
Jmenovitý proud, přípojnice (A) 1250 1250 1250
Jmenovitý proud, vypínač (A) 630/1250 630/1250 630/1250
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (kA) 25 20 20
Jmenovitá doba zkratu (s) 1 1 1
Rozměry skříně

- šířka (mm) 800 800 800
- hloubka (mm) 1335 1335 1335
- výška (mm) 1885 1) 1885 1) 1885 1)

Skříň SBW je skříň podélné spojky
vypínače s výsuvným vypínačem. Skříň
SBW se používá společně se skříní pevné
spojky (BRC). Skříň je navržena pro
podélnou spojku přípojnic v rozváděči.
Je k dispozici s vypínačem buď vakuovým
nebo s plynem SF6. Podvozek vypínače
zajišťuje funkci odpojení vypínače.
Samostatný uzemňovač umožňuje
uzemnění přípojnice.

Pro zajištění bezpečnosti pracovníků jsou
dveře mechanicky blokovány s vypína-
čem a uzemňovačem.

Pro skříň je k dispozici široký rozsah
sekundárního ovládacího a ochranného
vybavení, od nejjednodušších
ochranných relé s vlastním napájením po
složitá ochranná, monitorovací a řídící
zařízení.

Základní vybavení
Základní jednotka obsahující
– kovové krytí skříně z ocelového

plechu opatřené povlakem Al-Zn
s integrovaným kanálem plynu
oblouku, montovaným na zadní
straně

– přípojnice
– nekovové přepážky a zákryty
– oddíl nízkého napětí pro sekundárné

komponenty
– výsuvný vypínač, vakuový nebo

s plynem SF6, včetně blokované
zástrčky kabelu nn

– uzemňovač včetně blokovaného
ovládacího zařízení

Příslušenství skříně
– integrované napěťové indikátory

nebo zásuvka rozhraní pro
přenosné indikátory

– transformátory proudu
– dodatečné pomocné kontakty
– kanál pro ovládací kabely
– topné těleso proti kondenzaci
– průchozí uzemňovací přípojnice
– uzemňovací přípojnice přístroje

1) 1905 s kabelovým kanálem
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Uniswitch

Typy skříní4.11
Skříň podélné spojky s měřením a
odpojovačem, typu SMD

Technické údaje SMD
Jmenovité napětí (kV) 12 17,5 25
Jmenovitý proud (A) 630/800 630/800 630/800
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (kA) 25 20 20
Max. jmenovitá doba zkratu (s) 2 3 3
Rozměry skříně

- šířka (mm) 750 750 750
- hloubka (mm) 940+60 940+60 940+60
- výška (mm) 1635/1885 1635/1885 1635/1885

Skříň podélné spojky s měřením typu
SMD se převážně používá, když je
požadováno vysokonapěťové měření a
nebo když je požadavek na rozdělení
rozváděče. Skříň spočívá na působení
dvou samostatně ovládaných
třípolohových odpínačů typu SFG.
Odpínače jsou umístěny na obou koncích
obou koncích spojky přípojnice. Na pravé
straně rozváděče jsou k dispozici
transformátory napětí a proudu s velikostí
podle norem DIN.

Třípolohové odpínače jsou blokovány s
předními dveřmi skříně a přístup do
kabelového oddílu je možný jen, když
jsou oba odpínače v uzemněné poloze.

Základní vybavení
Horní jednotka na levé straně obsahující
– třípolohový odpínač nebo průchodku
– pohon s mechanickým ukazatelem

stavu
– integrovaný oddíl nízkého napětí
– blokovací jednotku
– přípojnice
– uzemňovací přípojnici

Horní jednotka na pravé straně obsahující
– třípolohový odpínač nebo průchodku
– pohon s mechanickým ukazatelem

stavu
– integrovaný oddíl nízkého napětí
– blokovací jednotku
– přípojnice
– uzemňovací přípojnici

Spodní jednotka obsahující
– kryt oddílu přípojnic

Příslušenství skříně
– integrované napěťové indikátory

nebo zásuvka rozhraní pro
přenosné indikátory

– pomocné kontakty pro zapnutou
polohu (2 zap.+2 vyp.) a uzemněnou
polohu (2 zap.+2 vyp.)

– indikátor hustoty plynu se
signalizačním kontaktem pro
odpínač

– transformátory proudu
– transformátory napětí
– kanál pro ovládací kabely
– plynový odfukový kanál
– topné těleso proti kondenzaci
– průchozí uzemňovací přípojnice
– uzemňovací přípojnice přístroje
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Uniswitch

Typy skříní4.12
Skříň podélné spojky s měřením,
typu SMC

Technické údaje SMC
Jmenovité napětí (kV) 12 17,5 25
Jmenovitý proud (A) 630 630 630
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (kA) 25 20 20
Jmenovitá doba zkratu (s) 2 3 3
Rozměry skříně

- šířka (mm) 750 750 750
- hloubka (mm) 940+215 940+215 940+215
- výška (mm) 1635/1885 1635/1885 1635/1885

Skříň podélné spojky s měřením typu
SMC se převážně používá, když je
požadováno vysokonapěťové měření a
nebo když je požadavek na rozdělení
rozváděče. Funkce skříně je založena na
působení jednoho vypínače
namontovaného na kolejnici a na dvou
samostatně působících třípolohových
odpínačích typu SFG. Odpínače jsou
umístěné na obou koncích spojky
přípojnice s vypínačem mezi nimi, za
odpínačem na levé straně. Na pravé
straně vypínače jsou k dispozici napěťové
a proudové transformátory ve velikosti
podle norem DIN ve dříve uvedeném
uspořádání.

Třípolohové odpínače jsou blokované s
čelními dveřmi skříně a přístup do
kabelového prostoru je možný jen, když
jsou oba odpínače v uzemněné poloze.

Základní vybavení
Horní jednotka vlevo obsahující
– třípolohový odpínač nebo průchodku
– pohon s mechanickým ukazatelem

stavu
– integrovaný oddíl nízkého napětí

pro sekundární komponenty
– blokovací jednotku
– přípojnice
– uzemňovací přípojnici

Horní jednotka vpravo obsahující
– třípolohový odpínač nebo průchodku
– pohon s mechanickým ukazatelem

stavu
– integrovaný oddíl nízkého napětí

pro sekundární komponenty
– blokovací jednotku
– přípojnice
– uzemňovací přípojnici

Spodní jednotka obsahující
– kryt oddílu přípojnic

Příslušenství skříně
– vypínač vakuový nebo s plynem SF6
– integrované napěťové indikátory nebo

zásuvka rozhraní pro přenosné
indikátory

– pomocné kontakty pro zapnutou
polohu (2 zap.+2 vyp.) a uzemněnou
polohu (2 zap.+2 vyp.)

– indikátor hustoty plynu se
signalizačním kontaktem pro
odpínač

– transformátory proudu
– transformátory napětí
– kanál pro ovládací kabely
– plynový odfukový kanál
– topné těleso proti kondenzaci
– průchozí uzemňovací přípojnice
– uzemňovací přípojnice přístroje



25ABB

Uniswitch

Typy skříní4.13
Skříň měření na přípojnici,
typu BMC

Technické údaje BMC
Jmenovité napětí (kV) 12 17,5 25
Jmenovitý proud (A) 630/1250 630/1250 630/1250
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (kA) 25 20 20
Jmenovitá doba zkratu (s) 2 3 3
Rozměry skříně

- šířka (mm) 750 750 750
- hloubka (mm) 1000 1000 1000
- výška (mm) 1635/1885 1635/1885 1635/1885

Skříň měření na přípojnici typu BMC se
převážně používá, když je požadováno
vysokonapěťové měření. Na pravé straně
skříně jsou k dispozici napěťové a
proudové transformátory ve velikosti
podle norem DIN. Přístup do kabelového
prostoru je možný jen, když je blokovací
jednotka ve dveřích v otevřené poloze.

Základní vybavení
Horní jednotka vlevo obsahující
– integrovaný oddíl nízkého napětí pro

sekundární komponenty
– blokovací jednotku
– přípojnice
– uzemňovací přípojnici
– průchodky

Horní jednotka vpravo obsahující
– integrovaný oddíl nízkého napětí pro

sekundární komponenty
– blokovací jednotku
– přípojnice
– průchodky

Spodní jednotka obsahující
– kryt oddílu přípojnic

Příslušenství skříně
– integrované napěťové indikátory

nebo zásuvka rozhraní pro
přenosné indikátory

– transformátory proudu
– transformátory napětí
– kanál pro ovládací kabely
– plynový odfukový kanál
– topné těleso proti kondenzaci
– průchozí uzemňovací přípojnice
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Uniswitch

Typy skříní4.14
Univerzální skříň měření,
typu UMC

Technické údaje UMC
Jmenovité napětí (kV) 12 17,5 25
Jmenovitý proud (A) 630/1250 630/1250 630/1250
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (kA) 25 20 20
Jmenovitá doba zkratu (s) 2 3 3
Rozměry skříně

- šířka (mm) 750 750 750
- hloubka (mm) 1000 1000 1000
- výška (mm) 1885 1885 1885

Univerzální skříň měření typu UMC se
používá, když jsou požadována zvláštní
uspořádání s vysokonapěťovým měře-
ním. Skříně je velmi flexibilní a splňuje
většinu požadavků zákazníků na měření
a uspořádání kabelů. Na náčrtku níže
jsou uvedena uspořádání přípojnic, která
jsou k dispozici.

Díky univerzálnímu montážnímu zařízení
přístrojových transformátorů je možno
do skříně montovat různé typy proudo-
vých a napěťových transformátorů. Pro
zajištění plné flexibility budou vyrobeny
přípojnice ve skříni na zakázku nebo zá-
kazníkem. Přístup do kabelového
prostoru je možný jen, když je blokovací
jednotka ve dveřích v otevřené poloze.

Základní vybavení
Horní jednotka vlevo obsahující
– integrovaný oddíl nízkého napětí pro

sekundární komponenty
– blokovací jednotku
– uzemňovací přípojnici
– průchodky

Horní jednotka vpravo obsahující
– integrovaný oddíl nízkého napětí pro

sekundární komponenty
– blokovací jednotku
– průchodky

Spodní jednotka obsahující
– kryt oddílu přípojnic
– montážní zařízení přístrojových

transformátorů

Příslušenství skříně
– integrované napěťové indikátory

nebo zásuvka rozhraní pro
přenosné indikátory

– transformátory proudu
– transformátory napětí
– kanál pro ovládací kabely
– plynový odfukový kanál
– topné těleso proti kondenzaci
– průchozí uzemňovací přípojnice

6 hlavních uspořádání
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Odpínač, typu SFG
Odpínač typu SFG má tyto tři polohy:
– ZAPNUTO
– VYPNUTO
– UZEMNĚNO

Odpínač používá plyn SF6 jako zhášecí a
izolační médium. Spínací pouzdro je
vybaveno dvěma průzory z termoplastu
umožňující vizuální inspekci.

Každý odpínač je těsně uzavřen na dobu
životnosti (tj. 30 roků) a nevyžaduje
údržbu. Odpínač SFG obsahuje kapacitní
dělič pro indikaci napětí.

Typy spínačů
– SFG s pohonem UES-K3 s jednou

pružinou
– SFG s pohonem UES-A3 se dvěma

pružinami

Volitelné vybavení
Pomocné kontakty:
– zapnutí poloha 2 zap.+ 2 vyp.
– uzemněná poloha 2 zap. + 2 vyp.

Vypínací cívka:
Pro SFG s pohonem UES-A3.

Tlačítko pro mechanické vypnutí SFG s
pohonem UES-A3.

Motorové ovládání: viz čl. 5.3.

Uniswitch

Komponenty a příslušenství5.1
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Uniswitch

Komponenty a příslušenství5.2
Pohon
Pohon s jednou pružinou
UES-K3/10
Pohon UES-K3/10 se používá společně
s odpínačem typu SFG a skříněmi:

– SDC
– CBC
– SEC
– SBC
– SMC
– SMD

Stejný pohon se používá pro ovládání
spínacích poloh mezi VYP - ZAP a VYP –
UZEMNĚNÍ. Během provozu musí být
vždy v přední části pohonu UES-K3/10
plně sestavený centrální blokovací modul
1VFJ220030R2.

Pro zapnutí a vypnutí odpínače používá
pohon UES-K3/10 energii nastřádanou v
ploché pružině. Celkový pracovní úhel je
asi 180° (90° + 90°). Odpínač se zapíná
manipulací ve směru hodinových ručiček
a uzemňovač se zapíná manipulací proti
směru hodinových ručiček.

Za normálních podmínek nevyžaduje
pohon údržbu během celé životnosti (tj.
30 roků). Mechanická trvanlivost je 1000
cyklů zapnuto/vypnuto a 1000 cyklů
vypnuto/uzemněno..

Pohon UES-K3/10 může být vybaven
motorovým ovládacím zařízením
1VFU110002R2.
Doba vypnutí od impulsu je asi 40 ms.

Centrální blokovací modul
V rozváděči Uniswitch je použit nový
centrální blokovací modul typu
1VFJ220030R2. Modul je použit, aby se
zabránilo jakýmkoliv nesprávným
manipulacím a pro zajištění většího počtu
alternativ blokování. Pro blokování se
může použít visacích zámků. Je možné
vybavení pevným zámkem.

Modul ukazatele stavu
a rozhraní obsluhy
Štítky ukazatelů stavu jsou k dispozici v
různých barvách.
V modulu typu 1VFJ120005R2 je použita
jako standard bílá barva.

Ruční ovládací rukojeť
Aby se zabránilo jakýmkoliv nesprávným
manipulacím používejte pouze ruční
ovládací rukojeť typu 1VFJ220002R2.

Pohon s jednou pružinou

Pohon s jednou pružinou
s motorem

Pohon se dvěma pružinami
s motorem

Pohon se dvěma pružinami
UES-A3/10
Pohon UES-A3/10 se používá společně
s odpínačem typu SRG a skříněmi SDF.

Stejný pohon se používá pro ovládání
spínacích poloh mezi VYP - ZAP a VYP –
UZEMNĚNÍ.

Pohon UES-A10/2 se používá také pro
ovládání uzemňovače EF. V provozu musí
být vždy v přední části pohonu UES-A3/
10 plně sestavený centrální blokovací
modul 1VFJ220030R2.

Pohon UES-A3/10 používá energii
nastřádanou ve 2 plochých pružinách.
Jedné pružiny (pružina K) pro zapnutí a
vypnutí odpínače a druhé (pružina A) pro
rychlé vypnutí odpínače.

Pružina A střádá pružinu K. Pružina A je
nastřádána během ručního nebo
motorového ovládání z vypnuté do
zapnuté polohy jen jednou. Během
provozu bude pružina A zablokována a
není uvolněna dokud nezapůsobí impuls
od pojistky, vypínací cívka nebo
mechanické tlačítko. Předtím je možno
použit UES-A3/10 podobně jako UES-
K3/10. Po vypnutí se musí ovládací hřídel
vrátit do vypnuté polohy.
Celkový pracovní úhel je asi 180° (90° +
90°). Odpínače se zapíná manipulací ve
směru hodinových ručiček a uzemňovač
se zapíná manipulací proti směru
hodinových ručiček.

Za normálních podmínek nevyžaduje
pohon údržbu během celé životnosti (tj.
30 roků). Mechanická trvanlivost je 1000
cyklů ZAP/VYP a 1000 cyklů VYP/
UZEMNĚNO
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Motorové ovládání odpínače

Pro pohon s jednou pružinou

Uniswitch

Komponenty a příslušenství5.3
Pro elektrické nebo dálkové ovládání
odpínače typu SFG je k dispozici
motorové ovládací zařízení a ovládací
jednotka pro všechny skříně.

Motorové ovládací zařízení a ovládací
jednotka jsou montovány v nízkonapěťo-
vém prostoru. Jejich montáž nevyžaduje
žádné dodatečné součásti.

Motorové ovládací zařízení je ovládáno
stejnosměrným proudem a při napájení
AC je nutný usměrňovač. Pro ovládání
motorového ovládacího zařízení jsou na
odpínači a uzemňovači požadovány
pomocné kontakty 2 zap. + 2 vyp.

Typy motorových ovládacích zařízení při
použití pohonu UES-K3/10.

Pro pohon se dvěma pružinami

Standardní napětí
12 VDC
24 VDC
48 VDC
60 VDC
110 VDC
125 VDC
220 VDC

Ovládání

Obsahuje:
– vypínací/zapínací tlačítka
– přepínač místně/dálkově
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Uzemňovače
Uzemňovač pro uzemnění částí hlavních
obvodů je součástí třípolohového odpí-
nače SFG. Uzemňovač má dvouramenné
pohyblivé nože. Pevné kontakty jsou
spojeny (zkratovány) na společné uzem-
ňovací přípojnici uvnitř pouzdra spínače.
Vně pouzdra je uzemňovací svorka pro
připojení uzemňovacího vodiče.

Hlavní uzemňovač je součástí odpínače
SFG. Uzemňovač má 3 dvouramenné
pohyblivé nože. Pevné kontakty jsou
spojeny na společné uzemňovací
přípojnici uvnitř pouzdra spínače.

Skříně odpínače s pojistkami jsou
vybaveny dvěma uzemňovači. Protože
jsou oba konce pojistkových vložek
uzemněny, mohou být tavné vložky
pojistek vyměněny rukou bez jakýchkoliv
speciálních nástrojů.

Uzemňovač typu EF má sníženou
zapínací schopnost vzhledem ke
skutečnosti, že zde nemůže být plný
zkratový proud. (za pojistkou).

Uzemňovač typu EM se používá pro
zemnění kabelových koncovek ve skříních
vypínače, a když je zapotřebí uzemnit
hlavní přípojnici.

Všechny uzemňovače mají spolehlivé
ukazatele stavu skrze přední dveře a jsou
ovládány hlavní ovládací hřídelí v přední
části skříně.

Pro pojistkový spodek
(za pojistkou)
EF   210

Uzemnění kabelových
koncovek a přípojnice
EM   210

Volitelné vybavení
– Pomocné kontakty 2 zap. + 2 vyp

Různá uspořádání

EM

SFG

Uniswitch

Komponenty a příslušenství5.4

Technické údaje IEC 62271-102
Jmenovité napětí (kV) 12 17,5 25
Zapínací proud

EF 210 (kA) 5 5 5
EM 210 (kA) 62,5 50 50

SFG EF EM EM

EF
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Vakuový vypínač, VD4/S
Pevné provedení
Vakuový vypínač VD4/S byl zvláště navr-
žen pro rozváděč Uniswitch. Jeho spínací
schopnost je dostatečná pro zvládnutí
všech stavů vznikajících při spínání zaří-
zení jakož i komponentů systému za
normálních provozních a poruchových
podmínek.

Vakuové vypínače jsou zvláště výhodné
pro použití v energetických soustavách,
kde je požadováno časté spínání normál-
ních provozních proudů. Vakuové
vypínače typu VD4/S jsou vybavené pru-
žinovým střádačovým pohonem
vhodným pro normální sled spínání a
také pro sled spínání pro opětné zapínání
(O-0,3s-CO-3min-CO). Mají výjimečně
vysokou provozní spolehlivost a dlouhou
životnost.

Póly vypínače jsou sloupové konstrukce
a obsahují vakuová zhášedla montovaná
v trubkových izolátorech z epoxidové
pryskyřice.

Proces vypínání proudu ve vakuových
vypínačích se liší od ostatních vypínačů,
které používají zhášecí medium oblouku
jako olej nebo plyn. Po oddělení kontaktů
přenášejících proud musí sám kontaktní
materiál vytvořit nosiče náboje, od kte-
rých se vyžaduje přenos proudu vakuem
do přirozené nuly proudu. Pro normální
proudy až do asi 10 kA je tento jev cha-
rakterizován jako „difusní vakuový
oblouk". Bez zvláštních opatření dochází
na vyšší úrovních ke smrštění difusního
vakuového oblouku, což vede k přehřívá-
ní a celkové erozi kontaktů. Těmto
účinkům je zabráněno pohybem plazmo-
vého oblouku magnetickými silami
působením spirálových kontaktů.

Technické údaje VD4/S
Jmenovité napětí (kV) 12 17,5 25
Jmenovitý kmitočet (Hz) 50/60 50/60 50/60
Jmenovité výdržné napětí při atmosférickém impulsu (kV) 75 95 125
Jmenovité výdržné střídavé napětí průmyslového kmitočtu (kV) 28 38 50
Jmenovitý proud (A) 630/800 630/800 630/800
Jmenovitý zkratový vypínací proud (kA) 12/16/20/25 12/16/20 12/16/20
Jmenovitý zkratový zapínací proud (kA) 30/40/50/63 30/40/50 30/40/50
Jmenovitá doba zkratu (s) 3 3 3
Pólové rozteče (mm) 210 210 210

Základní vybavení
– ručně střádaný pohon
– vypínací spoušť + pomocný spínač
– pomocné kontakty, 1 zap. + 3 vyp.
– pomocný spínač pro poruchovou

signalizaci

Volitelné vybavení
– blokovací magnet
– motor pro střádání + pomocný spínač
– zapínací spoušť + pomocný spínač
– druhá vypínací spoušť
– pomocný spínač (5 kontaktů)
– podpěťová spoušť
– PR521 + 2/3 proudové senzory

zamontované ve vypínači.

VD4/S

V důsledku malé vzdálenosti kontaktů a
vodivosti oblouku jsou obloukové napětí
a s ním související energie oblouku na
základě krátkých dob oblouku, velmi
malé, což má příznivý vliv na životnost
vakuových zhášedel a vakuových vypí-
načů.
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Vakuový vypínač, VD4/US
Výsuvné provedení
Nové vypínače VD4/US jsou syntézou
renovované technologie v navrhování a
konstruování vakuových zhášedel zali-
tých v pólech z pryskyřice a dokonalosti
konstrukce, techniky a výroby vypínačů.
Vypínače vysokého napětí VD4/US pou-
žívají vakuová zhášedla zalitá v pólech z
pryskyřice. Zalití zhášedel do pryskyřice
značně zvyšuje pevnost pólů vypínače a
chrání zhášedla proti rázům, usazování
prachu a vlhkosti. Ve vakuovém zhášed-
le jsou uloženy kontakty a zhášedlo
nahrazuje zhášecí komoru.

Základní vybavení
– Ruční pohon typu EL
– Mechanické signalizační zařízení pro

zapínací pružiny nastřádány/
nenastřádány

– Mechanické signalizační zařízení pro
vypínač vypnutý/zapnutý

– Zapínací/vypínací tlačítko
– Počítadlo spínacích cyklů
– Sada deseti pomocných vypínacích/

zapínacích kontaktů vypínače
– Páka pro ruční střádání zapínacích

pružin
– Odpojovací kontakty
– Kabel s konektorem (jen zástrčka)

pro pomocné obvody
– Páka pro zajíždění a vyjíždění

(množství musí být určeno podle počtu
kusů objednaných přístrojů).

Uniswitch

Komponenty a příslušenství5.6

VD4/US

Volitelné vybavení
– Vypínací spoušť
– Druhá vypínací spoušť
– Vypínací cívka
– Zapínací spoušť
– Podpěťová spoušť s napájením

připojeným na straně napájení
– Podpěťová spoušť s elektronickým

zpožďovacím zařízením (0,5 – 1 –
1,5 – 2 – 3 s) (napájení připojeno na
straně napájení)

– Mechanické vyřazení podpěťové
spouště

– Kontakt pro signalizaci podpěťová
spoušť připojena na napětí/
nepřipojena na napětí

– Sada 15 pomocných vypínacích/
zapínacích kontaktů vypínače
(alternativa sady 10 kontaktů)

– Přechodový kontakt
– Polohový kontakt
– Motor s převodovkou pro střádání

pružin
– Kontakt pro signalizaci zapínací

pružiny nastřádány/nenastřádány
– Ochrana pro vypínací a zapínací

tlačítko
– Visací zámky pro vypínací a

zapínací tlačítko
– Blokování s klíčem ve vypnuté

poloze
– Blokovací magnet na pohonu
– Blokovací magnet na podvozku

Technické údaje VD4/US
Jmenovité napětí / Jmenovité izolační napětí (kV) 12 25
Jmenovité výdržné střídavé napětí průmyslového kmitočtu (kV) 50 50
Jmenovité výdržné napětí při atmosférickém impulsu (kV) 125 125
Jmenovitý kmitočet (Hz) 50-60 50-60
Jmenovitý proud (A) 630/1250 630/1250
Jmenovitý zkratový vypínací proud (kA) 25 20
Jmenovitý krátkodobý proud (3 s) (kA) 25 20
Zkratový zapínací proud (kA) 62,5 50
Pólové rozteče (mm) 210 210
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Vypínač s plynem SF6, HD4/S Pevné provedení

Dvouúrovňový tlakový
spínač
První úroveň – intervence při nízkém
tlaku
Indikace nastává, když tlak plynu klesne
z 380 kPa na hodnotu pod 310 kPa
absolutních.

Druhá úroveň – intervence při
nedostatečném tlaku
Indikace nastává, když tlak plynu klesne
pod 280 kPa absolutních.

Blokovací zařízení vypínače
s návěstními svítidly/bez návěstních
svítidel pro nedostatečný
tlak plynu SF6
Toto zařízení může být dodáno jen pro
vypínače vybavené tlakovým spínačem.
Blokovací obvod je volitelná aplikace a
může být instalován pouze ABB.

K dispozici jsou tato uspořádání:
A - Obvod pro automatické vypnutí
vypínače a blokování ve vypnuté
poloze; provedení bez návěstních
svítidel.
B - Obvod pro blokování vypínače
v poloze, ve které se nachází;
provedení bez návěstních svítidel.
C - Obvod pro automatické vypnutí
vypínače; provedení se třemi
návěstními svítidly.
D - Obvod pro blokování vypínače
v poloze, ve které se nachází;
provedení se třemi návěstními
svítidly.

Popis
Vysokonapěťové vypínače s plynem SF6
typu HD4/S zvláště navržené pro instala-
ci do skříní rozváděč Uniswitch jsou
vybaveny pohonem na pravé straně.
Vypínače používají plyn SF6 pro zhášení
elektrického oblouku a jako izolačního
média. Jsou konstruovány s použitím
samostatných pólů.
Pohon je typu ESH s nastřádanou energií
má automatické vybavení a zapínání a
vypínání nezávislé na obsluze.
Po doplnění elektrického příslušenství je
možné dálkové ovládání. Konstrukce je
kompaktní a robustní s omezenou hmot-
ností.
Vypínače HD4/S jsou tlakové systémy
hermeticky uzavřené po dobu životnosti
(Norma IEC 60056) .

Hlavní charakteristiky
Nevyžaduje údržbu, vysoký počet spína-
cích cyklů, dlouhá elektrická a
mechanická životnost, dálkové ovládání,
kompletní rozsah příslušenství a mnoho
možností přizpůsobení, zařízení kontroly
plynu (na požadavek), nadproudová relé
s vlastním napájením (na požadavek),
sled spínání pro opětné zapínání
O - 0 , 3 m i n - C O - 3 m i n - C O .

Vypínací technika
SF6 je inertní plyn s vynikajícími izolačními
vlastnostmi. Díky jeho zvláštní tepelné a
chemické stabilitě si plyn SF6 zachovává
své vlastnosti po dlouhou dobu a zajišťuje
vysokou úroveň spolehlivosti vypínačů.

Účinek ofukování a chlazení plynem SF6
a zvláštní tvar kontaktů postupně zháší
elektrický oblouk a rychle obnovuje
dielektrické vlastnosti bez znovuzapálení.
Výsledkem tohoto procesu jsou velmi
nízké hodnoty přepětí a krátká doba
hoření oblouku.
Tyto charakteristiky činí z HD4/S ideální
vypínač v distribučních rozvodnách vn.

Základní vybavení
– Připojovací svorky
– Ruční pohon
– Mechanický ukazatel pro zapínací a

vypínací pružiny (nastřádáno/
nenastřádáno)

– Mechanický ukazatel pro vypínač
zapnutý/vypnutý

– Zapínací a vypínací tlačítka
– Počítadlo spínacích cyklů
– Konektor (zástrčka) pro pomocné

obvody
– Zámek s klíčem
– Páka pro střádání pružin
– Vypínací spoušť
– Skupina pomocných zapínacích/

vypínacích kontaktů

Volitelné vybavení
– Zapínací spoušť
– Motor střádání pružin s převodovkou
– Podpěťová spoušť
– Zámky na ovládacích tlačítcích
– PR521 + 2/3 proudové senzory

zamontované ve vypínači.

HAD/S s nadproudovou spouští PR521

Technické údaje HD4/S
Jmenovité napětí (kV) 12 17,5 25
Jmenovitý kmitočet (Hz) 50/60 50/60 50/60
Jmenovité výdržné napětí při atmosférickém impulsu (kV) 75 95 125
Jmenovité výdržné střídavé napětí průmyslového kmitočtu (kV) 28 38 50
Jmenovitý proud (A) 630/800 630/800 630/800
Jmenovitý zkratový vypínací proud (kA) 12/16/20/25 12/16/20 12/16/20
Jmenovitý zkratový zapínací proud (kA) 30/40/50/63 30/40/50 30/40/50
Jmenovitá doba zkratu (s) 3 3 3
Pólové rozteče (mm) 210 210 210
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Vypínač s plynem SF6, HD4/US
Výsuvné provedení
Vypínače vysokého napětí HD4/US pou-
žívají plyn fluorid sírový (SF6) pro zhášení
elektrického oblouku a jako izolačního
média. Vypínání v plynu SF6 nastává bez
utržení proudu a bez vytváření přepětí.
Tyto charakteristiky zajišťují dlouhou elek-
trickou životnost vypínače a omezená
dynamická, dielektrická a tepelná namá-
hání v instalaci.
Póly vypínače jsou tlakové systémy her-
meticky uzavřené po dobu životnosti
(Norma IEC 622271-100) a nevyžadují
údržbu.

Základní vybavení
– Ruční pohon
– Mechanický ukazatel pro zapínací a

vypínací pružiny (nastřádáno/
nenastřádáno)

–Mechanick˘ ukazatel pro vypínaã zapnut˘/
vypnut˘
– Zapínací a vypínací tlačítka
– Počítadlo spínacích cyklů
– Sada deseti pomocných vypínacích/

zapínacích kontaktů vypínače (4 vyp.
a 3 zap. jsou k dispozici)

– Páka pro ruční střádání zapínacích
pružin (množství je nutno stanovit)

– Odpojovací kontakty
– Kabel s konektorem (jen zástrčka)

pro pomocné obvody
– Páka pro zajíždění a vyjíždění

Uniswitch

Komponenty a příslušenství5.8

HD4/US

Volitelné vybavení
– Vypínací spoušť
– Druhá vypínací spoušť
– Vypínací cívka s demagnetizací
– Zapínací spoušť
– Podpěťová spoušť
– Podpěťová spoušť s elektronickým

zpožďovacím zařízením (0,5 – 1 –
1,5 – 2 – 3 s)

– Mechanické vyřazení podpěťové
spouště s elektrickou signalizací

– Elektrická signalizace podpěťové
spouště

– Alternativní sada 15 pomocných
vypínacích/zapínacích kontaktů
vypínače (alternativa sady 10
kontaktů)

– Přechodový kontakt
– Polohový kontakt
– Motor s převodovkou pro střádání

pružin
– Termomagnetická ochrana motoru
– Elektrická signalizace zapínacích

pružin pohonu, nastřádány/
nenastřádány

– Blokování pro vypínací tlačítko
– Blokování pro zapínací tlačítko
– Blokování s klíčem ve vypnuté

poloze vypínače
– Blokovací magnet na pohonu
– Blokovací magnet na podvozku
– Zařízení kontroly plynu s

dvouúrovňovým tlakovým spínačem
se třemi diodami LED a dodatečnou
vypínací spouští: vypnutí vypínače a
blokování zapnutí

– Zařízení kontroly plynu s
dvouúrovňovým tlakovým spínačem
se třemi diodami LED: blokování
vypínače v poloze, ve které se
nachází.

Technické údaje HD4/US
Jmenovité napětí / Jmenovité izolační napětí (kV) 12 25
Jmenovité výdržné střídavé napětí průmyslového kmitočtu (kV) 50 50
Jmenovité výdržné napětí při atmosférickém impulsu (kV) 125 125
Jmenovitý kmitočet (Hz) 50-60 50-60
Jmenovitý proud (A) 630/1250 630/1250
Jmenovitý vypínací proud (kA) 25 20
Jmenovitý krátkodobý proud (3 s) (kA) 25 20
Zkratový zapínací proud (kA) 62,5 50
Pólové rozteče (mm) 210 210
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Pojistkové tavné vložky typu CEF
Systém Uniswitch je navržen pro pojistky
vn podle publikace IEC 282-1. Rozměry
jsou podle normy DIN 43625 s délkou «e»
292 mm pro 12 kV a 442 mm pro 25 kV.
Pro výběr a objednání pojistek pro jištění
transformátorů viz tabulka níže.

Spodní kontakty pojistek jsou montovány
na izolátorech. Tyto izolátory se mohou
zvolit s kapacitními napěťovými snímači
nebo bez nich.
Horní kontakt pojistky s vybavovací
spouští pojistky je upevněn přímo na
odpínači.

Tavné vložky pojistek vn

Výběr pojistek: podle ČSN 35 4230 (IEC 60420)

Uniswitch

Komponenty a příslušenství5.9

1) Zvláštní jmenovité proudy na dotaz

Typ Jmenovité Jmenovitý e/d
Napětí Proud

kV A mm

CEF 12 6 292/65
10 292/65
16 292/65
25 292/65
40 292/65
50 292/65
63 292/65

80 292/87
100 292/87

125 442/87

CEF 17.5 6 292/65
10 292/65
16 292/65
25 292/65

40 292/87
50 292/87
63 292/87

80 442/87
100 442/87

CEF 24 6 442/65
10 442/65
16 442/65
25 442/65
40 442/65

50 442/87
63 442/87
80 442/87

      Výkon transformátoru (kVA)

57 75 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500

Výběr pojistky (jmenovitý proud v A) 1)

3 25 25 40 40 63 63 63 80 100 100
5 16 25 25 25 40 40 63 63 63 80 100 100
6 16 16 25 25 25 40 40 63 63 63 80 100 100
10 10 16 16 16 25 25 25 40 40 63 63 63 80 100 100
12 10 16 16 16 16 25 25 25 40 40 63 63 63 80 100
15 10 10 16 16 16 16 25 25 25 40 40 63 63 63 100 100
20 10 10 10 16 16 16 16 25 25 25 40 40 63 63 63 80
24 10 10 10 10 16 16 16 16 25 25 25 40 40 63 63 63 80

Provoz-
ní napětí
kV
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2-jádrové proudové transformátory, 12 – 25 kV, 50 Hz (60 Hz)

Jeden převod se sekundárním proudem 1 A nebo 5 A
Rozšířená hodnota primárního proudu: 120 %
Jádro 1: třída 0,5; 10 VA
Jádro 2: třída 5P10, 10 VA
Alternativně: 5P20, 5 VA

Ip (A) 100 150 200 300 500 600

Ith (kA 1s) 25 25 25 25 25 25

Ith (kA 3s) 16 20 25 25 25 25

1) Primární svorka P1 blízko sekundární svorkovnice (normální polarita)

2) Primární svorka P2 blízko sekundární svorkovnice (obrácená polarita)

1-jádrové proudové transformátory, 12 – 25 kV, 50 Hz (60 Hz)

Jeden převod se sekundárním proudem 1 A nebo 5 A
Rozšířená hodnota primárního proudu: 120 %
Alternativní třídy: 0,5; 10 VA

5P10, 10 VA
5P20, 10 VA

Ip (A) 50 75 100 150 200 300 500 600

Ith (kA 1s) 25 25 25 25 25 25 25 25

Ith (kA 3s) 6.3 16 20 25 25 25 25 25

Uniswitch

Komponenty a příslušenství5.10
Transformátory proudu
Un Zákl. iz. Základní rozměry Typ transformátoru Číslo výkresu
kV hlad. kV

12 75 DIN 42600 T8 TPU 4x.xx 1VL 44614040 1)
(DIN 42600 - SSB 12) 1VL 44614050 2)
se žebry

17.5 95 DIN 42600 T8 TPU 5x.xx 1VL 44614590 1)
(DIN 42600 - SSB 12) 1VL 44614600 2)
se žebry

24 125 DIN 42600 T8 TPU 6x.xx 1VL 44615040 1)
(DIN 42600 - SSB 24) 1VL 44615050 2)

TPU 40.13

TPU 60.13

KOLMA
Transformátory typu KOLMA jsou vhodné pro měření součtu třífázových proudů ve
třífázovém kabelu. Za normálních provozních podmínek je tento součet nula. V případě
zemní poruchy se součet proudů rovná zemnímu poruchovému proudu a odpovídá
průtokům proudu na sekundární straně.

Tyto transformátory se používají společně se statickými zemními relé. Kabelové
proudové transformátory se mohou všeobecně použít při měření zbytkového proudu
např. pro upozornění na zemní poruchu nebo pro její lokalizování.

Průměr okna 180 mm
Konstrukce: Prstencové jádro, sekundární strana s několika odbočkami
Sekundární strana: 100/1A 2,0 VA 10P10

150/1A 4,0 VA  10P10
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Napěťové transformátory

Uniswitch

Komponenty a příslušenství

Jednopólově izolované (fáze proti zemi)
napěťové transformátory jsou k dispozici
ve třech velikostech:

12 kV, 17,5 kV a 25 kV. Mohou být
konstruovány pro většinu primárních
napětí mezi 1:√3 kV a 22/:√3 kV a pro
všechna normální sekundární napětí např.
100: √3 V, 110: √3 V, 115: √3 V a 120: √3
V.

Napěťové transformátory typu TJC se
musí připojit na primární straně s použitím
připojovacího kabelu vn KREZ 15 při
použíti jednopólově izolovaných
napěťových transformátorů.

Poznámky:
Kmitočet 50 Hz
Teplota okolního vzduchu: 40 °C
Norma: IEC 60044-2

1) Platné jen pro jedno měřící vinutí

Výkony, které jsou k dispozici pro dvojité měřící vinutí jsou vypočítány na požadavek.

Konstrukce níže uvedených napěťových
transformátorů snižuje riziko feromagne-
tické rezonance. Avšak pro zvýšení
bezpečnosti musí být vinutí zemního spo-
jení zapojena do otevřeného trojúhelníku
s tlumícím odporem.

TJC 4
TJC 5
TJC 6

Typ TJC 4 TJC5 TJC6

Primární napětí  3000:√3....12000:√3 3000:√3....15000:√3 3000:√ 3....24000:√3

Označení svorek A-N A-N A-N

Maximální počet
sek. vinutí 3 3 3

Pomocné
 vinutí

Měřící
 vinutí

Pomocné
 vinutí

Měřící
 vinutí

Pomocné
 vinutí

Měřící
 vinutí

Vinutí

100:3 nebo 110:3

da-dn

100:√3 nebo 110:√3

a-n

100:3 nebo 110:3

da-dn

100:√3 nebo 110:√3

a-n

100:3 nebo 110:3

da-dn

100:√3 nebo 110:√3

a-n

Sekundární napětí

Označení svorek

Třída přesnosti

Jmenovitá zátěž max.
VA 1) s vinutím
zemní poruchy
Fv = 3 x Un

Sek. tepelný
mezní proud
U = 1,2 x Un
U = 1,9 x Un

0,2 0,5 1 3

25 50 100 150

3P 6P

50 100

0,2 0,5 1 3 3P 0,2 0,56P 1 3 3P 6P

50 100 50 10035 75 150 20025 50 100 150

4
6

-
6

4
6

-
6

4
6

-
6

5.11
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Uniswitch

Komponenty a příslušenství

Senzorová technika
V dnešní době jištění a monitorování v
rozváděči často spočívá na vybavení di-
gitální technikou s velmi malou spotřebou
na vstupu.

Toto umožňuje v rozváděči Uniswitch
použití senzorové techniky místo kon-
venčních proudových a napěťových
transformátorů.

Proudové senzory spočívají na cívce
Rogowského – magnetické proudovém
snímači – ve které bylo železné jádro
nahrazeno nemagnetickým materiálem.

Měřící princip napěťového měření spočí-
vá na odporovém nebo kapacitním
napěťovém děliči, což vede k širokému
dynamickému rozsahu a vysoké lineari-
tě.

Signál vytvářený senzory může být velmi
snadno ověřován externím univerzálním
měřidlem. Toto vede k tomu, že senzory
zajišťují vysoké provozní vlastnosti ochra-
ny v celém rozsahu bez nasycení.

Kombinovaný senzor / proudový senzor KEVCD
Nejvyšší napětí zařízení 12 – 17,5 – 25 kV
Max. trvalý tepelný proud 1250 A

Proudové měření
Jmenovitý primární proud 80 – 240 – 640 A
Jmenovité výstupní napětí 0,150 V

Napěťové měření
Jmenovití převod 10 000 / 1 (může být vyloučen)

Vazební elektroda pro napěťovou indikaci je vždy obsažena.

Kombinovaný senzor /
proudový senzor KEVCD

Senzorová technika také umožňuje inte-
grovat jak proudový tak napěťový senzor
do stejné kompaktní části z licí pryskyři-
ce jako kombinovaný senzor.

S jejich značně nízkými měřícími signály
(mezi 0 až 10 VAC, snižují senzory nebez-
pečí průrazů komponentů a vyřazení
elektrické sítě. Jsou také odolné proti
sekundárním zkratům a rozpojení vinutí a
nemají sklon k feromagnetické rezonan-
ci.

Dalším pozitivním rysem senzoru je ome-
zený počet typů, v zásadě jen několik
typů pro všechny aplikace. Tato vlast-
nost zkrátí dodací lhůty, protože se
senzory nemusí vyrábět zvlášť pro každý
rozváděč.

5.12
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Ochranná relé a terminály přívodu

Uniswitch

Komponenty a příslušenství5.13

REF 543

REX 521

Terminály přívodu
Nejkomplexnější ochranu, monitorování
a funkce řízení nabízí terminály přívodu
ABB. Terminály přívodu nabízí konfigu-
rovatelnou ochranu a řídící systémy a
možnost použití senzorů, pokud jsou
požadovány. Relé v této výrobní řadě
vyžadují pomocné napájení.

Senzorová technika
Pro ochranu, řízení, měření a kontrolu se
senzorovou technikou můžeme nabíd-
nout terminály přívodu ABB řady REX
521, REF 541, REF 542+, REF 543 a REF
545.

Pro výrobní řadu rozváděče Uniswitch je
k dispozici široký rozsah řídícího a
ochranného vybavení od nejjednodušších
relé s vlastním napájením po moderní
ochranná, monitorovací a řídící zařízení.

Ochranná relé
ABB nabízí široký rozsah ochranných
systémů od jednoduchých ochranných
relé po mnohem flexibilní ochranu
přívodu. Relé ABB mají reference z celého
světa a jsou používány po dlouhou dobu.
Mají velmi dobrou pověst s ohledem na
spolehlivost a bezpečný provoz. V této
výrobní řadě (typ REX) je možné použití
senzorů. Relé v této výrobní řadě vyžadují
pomocné napájení.

Relé s vlastní napájením
Nejekonomičtější řešení ochrany se do-
sáhne použitím relé s vlastním napájením.
Protože proudové transformátory napájí
ochranné relé, není zapotřebí externí
napájení. Relé s vlastním napájení jsou
vynikající pro použití v náročných pod-
mínkách a na místech bez pomocného
napájení. Nastavení ochranných para-
metrů je jednoduché a rychlé. Je možná
dodávka jak relé výrobní řady ABB jakož
i relé jiných výrobců.

REF 541

SPAJ 140

PR 521

SEG WIC 1

REF 542+
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Proud 3I / 2I Třífázový / dvoufázový proud X X X (X) X

Io Proud uzlu X X X (X) X

∆I Stupeň nesymetrie X X

Napětí 3U Třífázové napětí X

Uo Nulová složka napětí X X

Typ poruchy Čis. zařízeníSymboly Funkce ochrany SPAA SPAA SPAJ SPAU SPAM PR
IEEE IEC C 121 C 341 C 140 130 C150 512

 (C 141) 5)

Zkraty 51 3 I > Třífázová nesměrová X X (X) X
nadproudová, spodní nastavení

50 / 51 / 51B 3 I >> Třífázová nesměrová X X (X) X X
nadproudová, horní nastavení

50 / 51B 3 I >>> Třífázová nesměrová X
nadproudová, horní nastavení

51 2 I > Dvoufázová nesměrová X
nadproudová, spodní nastavení

50 / 51 2 I >> Dvoufázová nesměrová X
nadproudová, horní nastavení

Zemní 51N Io > Nesměrové zemní spojení, X X X X
spojení spodní nastavení, hrubé

In = 1 A a 5 A

51N Io >/ SEF Nesměrové zemní spojení, (X)
spodní nastavení, citlivé,
In = 0,2 A a 1 A

50N / 51N Io >>/Io-o > Nesměrové zemní spojení, X X (X) X
horní nastavení

67N Io > →/ SEF Směrové zemní spojení, X X
spodní nastavení, citlivé,
In = 0,2 A a 5 A

67N Io >> → Směrové zemní spojení, X X
horní nastavení

59N Uo > Přepěťová/nulová složka, spodní nastavení X 1) X

59N Uo >> Přepěťová/nulová složka, horní nastavení X 1)

59N Uo >>> Přepěťová/nulová složka, X 1)
mžikové nastavení

Přetížení 49M 3 Třífázové tepelné přetížení X 3)
(motory)

Přepětí / 59 3U > Třífázové přepětí, X 2)
podpětí spodní nastavení

27 3U < Třífázové podpětí, X 2)
spodní nastavení

Dodatečné 79 O → I Opětné zapínání X

46 DI > Přerušení fáze X X

62BF CBFP Porucha vypínače X X X (X)

48 / 51 I
s
>/I

s
2t Kontrola rozběhu (zablokovaný rotor, X 4)

opakovaná spuštění)

14 n < Kontrola rozběhu s použitím X
otáčkoměru

37 3I < Ztráta zátěže /pod proudem X

Relé

Uniswitch

Komponenty a příslušenství

Typ měření

1) Může se použít místo stupně směrového zemního spojení
2) Jednofázový provoz volitelný
3) Je možno také aplikovat pro malé distribuční transformátory a generátory a přívody malé a střední velikosti
4) Může se použít jako dodatečný nadproudový stupeň, jestliže kontrola rozběhu není zapotřebí
5) Je k dispozici jen s vypínačem SF6, vybaveným dodatečnou vypínací cívkou a dvěma nebo třemi proudovými senzory

funkce
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Oddíl nízkého napětí

Systém Uniswitch obsahuje integrovaný
oddíl nízkého napětí, který je oddělen od
vysokonapěťové části kovovou
přepážkou.

Pro skříně šířky 750 mm sestává oddíl
nízkého napětí ze dvou oddílů 375 mm.
Levý oddíl je vyhrazen pro relé, měřící
přístroje, spínače a tlačítka.
Spodní část pravého oddílu je vyhrazena
pro pohon odpínače SFG.

Pro skříně šířky 375 mm a 500 mm je
horní část oddílů nízkého napětí
vyhrazena pro svorkovnice a spodní část
pro pohon odpínače SFG.

Skříně s výsuvným vypínačem CBW a
SBW mají oddíl nízkého napětí se šířkou
800 mm s větším prostorem pro
sekundární přístroje.

Pro všechny typy skříní je také k dispozici
dodatečný oddíl nízkého napětí umístěný
na horní části skříně.

Uniswitch

Komponenty a příslušenství5.14
Obrázky vlevo ukazují příklady, jak mo-
hou být uspořádány komponenty v
nízkonapěťovém oddílu.

Rozměry
CBW, SBW (šířka x výška x hloubka)

800 x 580 x 180 mm

Ostatní (šířka x výška x hloubka)
375/500 x 580 x 120 mm

Dodatečná skřín nn
375/500/750/800 x 390 x 390 mm

Oddíl nízkého napětí

Oddíl nízkého napětí, 375 mm

Dodatečný oddíl nízkého napětí,
750 mm

Dodatečný oddíl nízkého napětí,
750 mm

Oddíl nízkého napětí CBW, 800 mm
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Uniswitch

Komponenty a příslušenství5.15
Systém indikace přítomnosti
napětí
Kapacitní systém indikace přítomnosti
napětí pro rozváděče Uniswitch ≥ 6 kV
podle IEC 619558.

Kompletní systém sestává z:
– 1 integrovaného napěťového

indikátoru (CL-497) nebo 1 rozhraní
se zásuvkami (CL-498)
a přenosným indikátorem

– 3 připojovacích kabelů včetně
komponentů měřícího obvodu
a zařízení omezující napětí

CL-497

CL-498



44 ABB

Uniswitch

Komponenty a příslušenství5.16
Přivedení ovládacích kabelů
V základní skříni je přivedení kabelů ve
dně (1). Kabely jsou uloženy ve vnitřním
kabelovém kanálu 30 x 60 mm od spodní
až po horní část (horní jednotka).Vnitřní
zapojení mezi skříněmi (5) se provede
snadno otvory v bočních stěnách.

Pro přívod ovládacích kabelů je k dispozici
několik možností volby (2, 3, 4, 6).

(2) Na obou koncích rozváděče je možno
namontovat boční kanály.

(3) Kanál je možno také umístit na horní
části rozváděče pro uložení kabelů
přivedených např. z visutého kabelového
vedení (4).

� �

�

�
�

�

�

� � �

� �

�
�
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Uniswitch

Komponenty a příslušenství5.17
Plynový odfukový kanál

Pro odvedení plynu oblouku určitým
směrem jsou pro systém Uniswitch k
dispozici kanály plynu oblouku. Vertikální
kanál (1) na zadní straně každé skříně je
připojen na společný horizontální kanál
(2) na horní části rozváděče. Horizontální

�

�

�

��

kanál je připojen na otvor (3) ve stěně
rozvodny. Připojovací bod kanálu (2) na
otvor bude umístěn v zadní části nebo na
konci horního kanálu (2). Otvor (3) je
vybaven klapkou pro odlehčení tlaku.
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Rozměry skříní

Uniswitch

Technické údaje / rozměry skříní6.

Typy skříní:

SDC
SDF
DBC
BRC
SEC
BMC
SMD
SEF
UMC

Typy skříní:

CBC
SMC
SBC

Hlavní rozměry a potřeba
prostoru skříně s vypínačem.

Hlavní rozměry a potřeba
prostoru skříní.

Typy skříní:

CBW
SBW

Hlavní rozměry a potřeba prostoru
skříně s výsuvným vypínače.

1304

1354

1
9
0
4

36
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M12
Šestihranný
šroub

M12
Šestihranný
šroub

Uspořádání kabelů

Uniswitch

Technické údaje6.1

M12
Šestihranný
šroub

M12
Šestihranný
šroub

A

B
A Při výšce 1635 = 980 mm

Při výšce 1885 = 1230 mm

B Při výšce 2635 = 400 mm
Při výšce 885 = 650 mm

A Při výšce 1635 12/17,5 kV = 605
24 kV = 455

Při výšce 1885 12/17,5 kV = 855
24 kV = 705

B Při výšce 1600 12 kV = 400 mm
Při výšce 1850 24 kV = 650 mm

A

B

Informace s ohledem na uspořádání kabelů jsou k dispozici v instalačním návodu.

Informace s ohledem na uspořádání kabelů jsou k dispozici v instalačním návodu.
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Uspořádání kabelů

Uniswitch

Technické údaje

M12
Šestihranný
šroub

V

V

52
0

Informace s ohledem na uspořádání kabelů jsou k dispozici v instalačním návodu.
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Technické údaje

Uniswitch

Technické údaje6.2

1) Vyšší hodnoty podle národních norem na požadavek

2) Pro vyšší nadmořskou výšku je nutné přizpůsobení

3) Nižší teplota okolního vzduchu na požadavek

4) 1250 A = CBW, SBW, BRC, DBC

Jmenovité napětí Ur (kV) 12 17,5 25

Základní izolační hladina
- společná hodnota kV 75 95 125
- v odpojovací dráze 85 110 145

Jmenovité krátkodobé střídavé výdržné napětí
- společná hodnota kV 281) 381) 50
- v odpojovací dráze 321) 451) 60

Jmenovitý kmitočet Hz 50/60 50/60 50/60

Jmenovitý proud
- přípojnice A 630/1250 630/1250 630/1250
- přívod A 630/800/1250 4) 630/800/1250 4) 630/1250 4)

Jmenovitý krátkodobý výdržný proud
- hlavní obvod kA 25 20 20
- uzemňovací obvod kA 25 20 20

Jmenovitý dynamický výdržný proud kA 65 50 50

Jmenovitá doba zkratu s 1 1 1

Odolnost proti vnitřním obloukovým zkratům, 1 s kA 20 20 20

Stupeň krytí, kryt IP2XC IP2XC IP2XC

Stupeň krytí, přepážky IP2X IP2X IP2X

Teplota okolního vzduchu
- maximální hodnota (°C) +40 +40 +40
- její průměr během 24 h nepřesáhne +35 +35 +35
- minimální hodnota -5 3) -5 3) -5 3)

Nadmořská výška instalace [m] <1000 2) <1000 2) <1000 2)
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Hmotnosti (bez obalu)

Zkoušky a osvědčení
Typové zkoušky podle ČSN EN 60298 (IEC 60298) a certifikovány SATS
Kusové zkoušky ČSN EN 60298 (IEC 60298)
Osvědčení kvality ISO 9001
Ekologické osvědčení ISO 14001.

Uniswitch

Technické údaje / Rozměry

1) bez proudových a napěťových transformátorů

2) bez pojistek

3) bez vypínače

4) bez vypínače a proudových transformátorů

Vypínače:
– VD4/S 103 kg
– VD4/US 115 kg
– HD4/S 103 kg
– HD4/US 125 kg

Transformátory:
– 12/17,5 kV 25 kg
– 24 kV 30 kg

Rozměry: (W x  H mm) SDC 1) SDF 2) CBC 1) 3) CBW 4) DBC 1) BRC1) SEC1) SEF 2) SBC 1) 3)

– 375 x 1635 [kg] 130 140 – – 110 140 140 150 –
– 375 x 1885 [kg] 140 150 – – 120 150 150 160 –

– 500 x 1635 [kg] 140 150 – – 120 150 150 160 –
– 500 x 1885 [kg] 150 160 – – 130 160 160 170 –

– 750 x 1635 [kg] – – 420 – – – – 250 280
– 750 x 1885 [kg] – – 440 – – – – 270 300

– 800 x 1885 [kg] – – – 650 – – – – –

Rozměry: (W x  H mm) SBW 4) SMD 1) SMC 1) 3) BMC1) UMC 1)

– 375 x 1635 [kg] – – – – –
– 375 x 1885 [kg] – – – – –

– 500 x 1635 [kg] – – – – –
– 500 x 1885 [kg] – – – – –

– 750 x 1635 [kg] – 270 290 220 220
– 750 x 1885 [kg] – 290 310 240 240

– 800 x 1885 [kg] 680 – – – –

6.3
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Informace uvedené v této publikaci platí
všeobecně pro popsané zařízení. Změny
mohou být prováděny bez oznámení.
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ABB s.r.o. Telefon: +420 5 4715 2465
Vídeňská 117 +420 5 4715 2729
619 00 Brno
Česká republika Fax: +420 5 4715 2451
http://www.abb.com +420 5 4715 2192
E-mail: info.ejf@cz.abb.com
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