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1 Souhrn

1.1 Všeobecně

 Definice výrobku Uniswitch je kovově krytý třífázový rozváděč vysokého napětí izolovaný
vzduchem. Systém obsahuje několik standardizovaných skříní, které
mohou být dodány buď jako kompletní rozváděč nebo jako jednotlivé
skříně.

 Montážní struktura V systému rozváděče Uniswitch se používají standardní komponenty  jako
např. odpínače, vypínače SF6 nebo vakuové, uzemňovače, přístrojové
transformátory a sekundární přístroje. Jednotky jsou navržené jako pevné
nebo výsuvné moduly a jsou vybaveny jedním systémem přípojnic.

Kombinací standardních komponentů může být vytvořen systém, který
nabízí široký rozsah různých uspořádání přístrojů.

 Použití Rozváděčový systém Uniswitch je navržen pro použití v univerzálních a
průmyslových aplikacích elektrických distribučních sítí 3,6 – 25 kV.

 Reference Podrobnosti o technické konstrukci a uspořádání jednotlivých  rozváděčů,
jako jsou např. technické údaje, podrobné seznamy vybavení pro
jednotlivé skříně a komplexní dokumentace obvodů atd., jsou uvedeny
v příslušné dokumentaci zakázky.
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1.2 Normy a předpisy

Normy IEC Systém vyhovuje následujícím normám IEC:

 IEC 60298 Kovově kryté rozváděče na střídavý proud pro
jmenovitá napětí od 1 kV do 52 kV včetně
(1990) Dodatek 1 (1994)

 IEC 600694 Společná ustanovení pro vysokonapěťová
spínací a řídící zařízení (1996)

 IEC 60044-1 Přístrojové transformátory - Část 1: Proudové
transformátory

 IEC 60044-2 Přístrojové transformátory - Část 2: Napěťové
transformátory

 IEC 60056 Vysokonapěťové vypínače na střídavý proud
(1987)

 IEC 60129 Odpojovače a uzemňovače na střídavý proud
(1984), Dodatek 1 (1992), Dodatek 2 (1996)

 IEC 60265-1 Spínače vn - Část 1: Spínače na jmenovitá
napětí nad 1 kV do 52 kV (1998)

 IEC 60420 Kombinace odpínače s pojistkami vysokého
napětí na střídavý proud (1990)

 IEC 60529 Stupně ochrany krytem  (IP kód)  (1989)
• IP 2XC pro krytí a IP 2X pro přepážky

Dodatečné předpisy Během instalace a provozu těchto systémů je nutno dbát na všechny
ostatní příslušné publikace IEC, národní nebo místní předpisy a
bezpečnostní předpisy pro výrobní materiály.

Mimoto je nutno vzít v úvahu údaje ABB vztahující se na zakázku.



ABB

Uniswitch - Návod pro obsluhu a údržbu

6

1.3 Pracovní podmínky

1.3.1 Normální pracovní podmínky

Normální pracovní Rozváděč je určen pro použití při normálních vnitřních pracovních
podmínky podmínkách, jak je stanoveno v tabulce 1.1 z příslušných norem IEC.

Jestliže se podmínky místa instalace rozváděče liší od normálních
pracovních podmínek stanovených v normách IEC (IEC 60694), tak toto
musí být samostatně dohodnuto s výrobcem.

Tabulka 1.1  Normální vnitřní pracovní podmínky podle norem IEC

Teplota okolního vzduchu

Maximální hodnota + 40 °C

Maximální průměr během 24 h + 35 °C

Minimální průměr během 24 h  - 5 °C

Doporučené (minimum)  + 5 °C

Nadmořská výška

Maximálně 1000 m

Podmínky vlhkosti

Průměrná hodnota relativní vlhkosti (24 h) ≤ 95 %

Průměrná hodnota relativní vlhkosti (1 měsíc) ≤ 90 %

Znečištění

Okolní vzduch prakticky neobsahuje prach, kouř, korozní nebo

zápalné plyny a páry nebo sůl.
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1.3.2 Zvláštní pracovní podmínky

Zvláštní pracovní Při instalaci v nadmořské výšce nad 1000 m je nutno vzít v úvahu
podmínky snížení dielektrické pevnosti  vzduchu a jeho vliv na izolační hladinu (viz

norma IEC 60694).

Zvýšené teploty okolí se musí kompenzovat při dimenzování přípojnic a
vodičů odboček, jakož i komponentů nebo se omezí proudová
zatížitelnost.

! 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. montáž elektrických topných těles), 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.
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2 Technické údaje

2.1 Elektrické údaje

Tabulka 2.1  Technické údaje

Jmenovité napětí Ur kV 12 17,5 25

Jmenovité zkušební napětí při atmosférickém impulsu Up kV

    Společné hodnoty 75 95 125

    V odpojovací dráze 85 110 145

Jmenovité krátkodobé zkušební napětí průmyslového kmitočtu Ud kV

    Společné hodnoty 281) 381) 50

    V odpojovací dráze 321) 451) 60

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

Jmenovitý proud Ir A

    Přípojnice 630/1250 630/1250 630/1250

    Přívod 630/1250 630/1250 630/1250

Jmenovitý krátkodobý výdržný proud 2 kA

    Hlavní obvod 25 20 20

    Uzemňovací obvod 25 20 20

Jmenovitá doba zkratu s 2 3 3

Jmenovitý dynamický výdržný proud kA 62,5 50 50

Stupeň ochrany krytem (IP-kód)

    Pro krytí IP 2XC IP 2XC IP 2XC

    Pro přepážky IP 2X IP 2X IP 2X

Mechanická trvanlivost odpínače

    Zapnutý / vypnutý 1000 1000 1000

    Vypnutý / uzemněný 1000 1000 1000

Plyn SF6 v odpínači Bar

    Jmenovitý plnící tlak 1,4 1,4 1,4

    Minimální provozní tlak 1,3 1,3 1,3

1) Vyšší hodnoty jsou možné, pokud jsou požadovány ostatními národními normami
2) Zkratová odolnost přístrojových transformátorů se musí vzít v úvahu samostatně.
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2.2 Klasifikace pro vnitřní obloukové zkraty

Údaje Odolnost proti vnitřním obloukovým zkratů je následující:

Tabulka 2.2:  Odolnost proti vnitřním obloukovým zkratů

12 kV 20 kA 1 s

17,5 kV 20 kA 1 s

25 kV 20 kA 1 s

Normy Jednotky rozváděče byly zkoušeny podle normy IEC 60298
(příloha AA, třída A, kritéria 1 až 6).

! Rozvaděč Uniswitch musí být instalován v uzavřených
prostorách vhodných pro elektrické zařízení. To znamená,
že přístup musí být omezen jen na oprávněné pracovníky.

Zadní strana rozváděče není přístupná. Přístup k zadní straně
rozváděče musí být projednám s výrobcem.
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3 Návrh a konstrukce

3.1 Konstrukce rozváděče a hlavních komponentů

Všeobecně Při návrhu skříně rozváděče Uniswitch byla věnována zvláštní pozornost
zvýšené spolehlivosti při použití a zlepšení bezpečnosti pracovníků
v případě možného vnitřního obloukového zkratu. Byla provedena
následující zlepšení:

• Vnější části skříně jsou vyrobeny z ocelového plechu tloušťky 2 mm
s povrchovou úpravou Al-Zn a jsou spojeny pomocí šroubů.

Pro zvýšení bezpečnosti pracovníků a zlepšení možnosti údržby jsou skříně
rozděleny na jednotlivé oddíly. Oddíly jsou navrženy tak, že jsou schopny
snášet velmi rychlé zvýšení teploty a tlaku za podmínek možného vnitřního
obloukového zkratu.

3.2 Návrh skříně a vybavení

3.2.1 Oddíly rozváděče pevného provedení

Obr. 3.1
Oddíly rozváděče pevného provedení

Oddíly Skříň je rozdělena na následující oddíly (viz obr. 3.1):

1) Oddíl přípojnice

Oddíl přípojnice izolovaný vzduchem je umístěn v horní části skříně a
obvykle prochází celým rozváděčem. Skříň měření nebo podélné spojky,
umístěná uprostřed rozváděče, rozděluje oddíl hlavní přípojnice.

Oddíl přípojnice vyžaduje nástroje pro otevření. Je označen jako „oddíl
přístupný pomocí nástrojů“.
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Při otevření má uživatel provést opatření pro zajištění
bezpečnosti (tj. přípojnice musí být bez potenciálu).

2) Oddíl naplněný plynem

Třípolohový odpínač je umístěn mezi hlavní přípojnicí a kabelovými oddíly.
Jeho pouzdro z epoxidové pryskyřice tvoří prostor naplněný plynem SF6,
ve kterém jsou uloženy elektrické součásti spínačů.

Tento oddíl je označen jako „nepřístupný oddíl“ a nesmí se
otevřít.

3) Kabelový oddíl

Asi 75 % objemu skříně je vyhrazeno pro připojení přívodních/napájecích
kabelů, pojistky, uzemňovače nebo přístrojové transformátory.

Vypínač (SF6 nebo vakuový) je umístěn v levé části kabelového oddílu.

Jestliže jsou skříně vybaveny odpínači, je zde blokování pro zajištění, že jsou
živé části bez potenciálu a uzemněné před otevřením. Takový oddíl je potom
označen jako „ oddíl jehož přístupnost závisí na blokování“.

Jestliže nejsou skříně vybaveny odpínači, jsou oddíly vybaveny zařízením
pro visací zámek. Takový oddíl je potom označen jako „ oddíl jehož
přístupnost závisí na postupu“.

4) Oddíl ovládání a sekundárních přístrojů

Oddíl obsahuje místo pro pohony odpojovačů a uzemňovačů a mechanická
blokování s ukazateli stavu. V tomto oddílu se mohou montovat ostatní
dodatečné komponenty jako například pomocné spínače, vybavovací cívky,
napěťové indikátory a relé. Obvykle jsou v tomto oddílu také sekundární
zapojení, svorkovnice a kabelové kanály.

Klapky pro odlehčení Klapky pro odlehčení tlaku (10.3, obr. 3.1) v zadní stěně skříní se otevřou
a odvedou nadměrný tlak a plyny za rozváděč. Tímto způsobem se
minimalizuje riziko zranění obsluhy za podmínek možného vnitřního
obloukového zkratu.

Každá zadní stěna skříně má tři zařízení pro odlehčení tlaku:

• Horní klapka odlehčení tlaku je pro oddíl přípojnic.

• Odpínač má své vlastní zařízení odlehčení tlaku.

• Spodní klapka odlehčení tlaku je pro vypínač a kabelový oddíl.

! K dispozici je také samostatný výfukový kanál v zadní části
rozváděče.
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3.2.2 Oddíly rozváděče výsuvného provedení

Obr. 3.2
Rozváděč výsuvného provedení (pohled zepředu a levý bokorys)

10 Krytí 10.4 Nekovová přepážka
10.3 Klapka pro odlehčení tlaku 10.5 Nekovový zákryt
10.2 Dvéře oddílu nn 44.4 Zástrčka ovládacího zapojení
10.1 Dvéře oddílů vn 44 Výsuvná část
41 Vodič odbočky 61 Pohon uzemňovače
40 Přípojnice 61.2 Ovládací hřídel pro uzemňovač
41.1 Podpěrné izolátory pro pasy odboček 60.1 Šroubový mechanismus
41.2 Pevný kontakt 60.5 Páka (zvedání zákrytů)
46.1 Uzemňovač 60.6 Vypínací tlačítko
45.1 Proudové transformátory 60.7 Zapínací tlačítko
11.2 Hlavní uzemňovací přípojnice 45.2 Napěťové transformátory
11.1 Kabelové svorky 12.1 Pojezdové kolejnice

Krytí je doplněno klapkou odlehčení tlaku montovanou v horní části , která je společná pro dva
vysokonapěťové oddíly. Tato klapka otevře v případě přetlaku v důsledku vnitřního obloukového zkratu.
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Oddíly Skříň je rozdělená do následujících oddílů (všechny oddíly viz obr. 3.2):

Obr. 3.3

1) Oddíl přípojnice (1) (viz obr. 3.2)

Přípojnice (40) mají tvarový průřez vyrobený z mědi a jsou uloženy po
částech ze skříně do skříně. Přepážka je nekovová podle normy IEC 60298.

Oddíl přípojnice vyžaduje nástroje pro otevření. Je označen jako „oddíl
přístupný pomocí nástroje“.

Při otevření má uživatel provést opatření pro zajištění
bezpečnosti (tj. přípojnice musí být bez potenciálu).

Jestliže je v rozváděči obsažena skříň podélné spojky a skříň pevné spojky,
je oddíl přípojnice rozdělen na dvě různé části pomocí kovové přepážky.

2) Oddíl vypínače a kabelů (3 & 5) (viz také obr. 3.2 a obr. 3.9)

V oddíle jsou blokování pro zajištění, že jsou živé části uvnitř bez potenciálu
a uzemněné před otevřením. Takový oddíl je označen jako „ oddíl jehož
přístupnost závisí na blokování“.

• Společný oddíl vypínače a kabelů obsahuje veškeré nutné  vybavení
pro vzájemný provoz výsuvné části a skříně.

• Oddíl je konstruován pro montáž tří proudových transformátorů.
Jestliže nejsou všechny tři proudové transformátory (45.1) požado-
vány, budou místo nich montovány makety s použitím stejných
montážních a připojovacích postupů.

• Nekovové zákryty (10.5) zakrývají zásuvné otvory do oddílu přípoj-
nice. Zákryty se otvírají pomocí kladek zákrytů výsuvné části
s vypínačem s použitím páky při zasouvání do pracovní polohy a
zavírají se, když výsuvná část vyjíždí do odpojení polohy. Ve zku-
šební/odpojené poloze výsuvné části je provedeno v hlavním
proudovém obvodu oddělení přepážkou. Ve zkušební/odpojené
poloze není nutné odpojit připojení pomocného zapojení, které je
požadováno pro zkušební účely.
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• Ve zkušební/odpojené poloze je výsuvná část stále zcela uvnitř skříně
při zavřených dveřích. Tlačítka ZAP/VYP umístěná na vypínači a
mechanické indikátory ZAP/VYP a NASTŘÁDÁNO/
NENASTŘÁDÁNO je možno sledovat inspekčním oknem.

• Zásuvka (50.1 obr. 4.8) pro ovládací zapojení je montována v oddíle
vypínače.

• Pevně montované proudové transformátory (45.1 obr. 3.2), napěťové
transformátory (45.2) a uzemňovač (46.1) jsou montované podle
individuálních provozních požadavků v jednotlivém případě.

• Pevně montované napěťové transformátory jsou připojené na
primární straně flexibilními, plně izolovanými kabely, které jsou
zasunuté do transformátorů.

• Uzemňovač typu EM je možno použít s ručně ovládaným pohonem.
Jeho spínací stav bude indikován jako mechanicky tak elektricky
pomocí pomocného spínače.

• Ve skříni je možno připojit až dva paralelní plastové kabely
s jednožilovou izolací a zásuvnými koncovkami.

3) Oddíl ovládání a sekundárních přístrojů (4) (viz obr. 3.4)

Ovládací skříň splňuje veškeré aspekty ovládání a jištění a je vhodná jak
pro konvenční tak pro mikroprocesorovou techniku.

Jestliže nejsou sekundární zařízení vhodná pro instalaci na dveřích, tak
jsou montována na dno oddílu nn.

Obr. 3.4
Oddíl nízkého napětí,
pohled dovnitř

4) Výsuvné části (viz obr. 3.5)

Výsuvný vypínač tvoří kompletní modul sestávající z:

• vypínače SF6 typu HD4 nebo vakuového vypínače typu VD4

• výsuvné kazety (60)

• odpojovacích kontaktních ramen (44.2) s kontaktním  systémem
(44.3)

• zástrčky ovládacího zapojení (44.4)

Výsuvná kazeta (60) a vypínač jsou spojené pomocí multipólové zástrčky
konektoru (44.6, obr. 3.6).

Obr.3.5
Vypínač typu HD4 -
boční pohled
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Výsuvná kazeta vytváří mechanické spojení mezi skříní a vypínačem.
Pevná část je připojena ke skříni  tvářením s tvarovým přehýbáním na
obou stranách.

Obr. 3.6
Výsuvná kazeta pro vypínač s pomocnými kontakty

Výsuvná část s vypínačem se posouvá mezi pracovní a zkušební/
odpojenou polohu ručně pomocí šroub (60.1) při zavřených předních
dveřích. Pracovní a zkušební/odpojené polohy jsou přesně nastaveny
pomocnými spínači (60.3), které indikují dosažení konečné polohy a
úhlovou polohu šroubu.

Kladky a pojezdové kolejnice (12.1, obr. 3.10), které jsou přišroubovány
do skříně, zajišťují zemní připojení mezi výsuvnou částí a skříní.

Výsuvné části stejné konstrukce jsou navzájem záměnné.
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 Reference Další podrobnosti o instalaci a vybavení rozváděče je možno získat
v dokumentaci zakázky.

3.2.3 Provozní kontinuita

Kategorie LSC Pro rozváděč popisuje kategorie ztráty provozní kontinuity (Loss of
Service Continuity – LSC) rozsah, ve kterém mohou zůstat pod napětím
ostatní oddíly a nebo funkční jednotky, když je vypnutý oddíl hlavního
obvodu.

Podle IEC 62271-200 je ztráta provozní kontinuity (LSC) rozváděče
Uniswitch LSC2A-PI. PI označuje, že přepážka a clony jsou izolace.

Tabulka 3.1  Přístupnost do oddílů (podle IEC 62271-200

Část rozváděče, která může zůstat pod napětím

Kabel příslušející funkční jednotce Všechny ostatní funkční jednotky

Vypnutý oddíl Pojistka/kabel Ne Ano

Přípojnice Není relevantní: není přístupná Není relevantní: není přístupná

Vypínač (pevný) Ne Ano

Vypínač (výsuvný) Ne Ano

Nízké napětí Ano Ano
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3.3 Krytí a přepážky

Materiál Krytí a vnitřní přepážky skříní jsou vyrobeny z kvalitního ocelového plechu
tloušťky 2 mm s povlakem Al-Zn.

Dveře a čelní stěny jsou důkladně očištěny a upraveny proti korozi předtím
než jsou opatřeny vysoce kvalitním nátěrem. Krycí nátěr je v barevném
standardním odstínu RAL 7035 (zvláštní barevné odstíny podle dohody).

Dveře kabelových oddílů jsou odolné proti tlaku a jsou vybavené
inspekčními průzory.

Oddíl nízkého napětí pro sekundární vybavení je zcela chráněn ze strany
prostoru vysokého napětí díky přepážce z ocelového plechu.

Oddíly vysokého napětí Dva oddíly vysokého napětí (oddíl přípojnic, oddíl vypínače a kabelového
připojení) jsou vybavené inspekčními průzory. Sousední skříně jsou od
sebe navzájem oddělené bočními stěnami každé skříně.

Přední část skříně je uzavřená odnímatelnými dveřmi odolnými proti
tlaku. Dveře oddílu vysokého napětí jsou odolné proti tlaku.

Na bočnicích koncových skříní zajišťují kryty dobrý vzhled a jsou
mechanicky i tepelně odolné proti vnitřnímu obloukovému zkratu (pokud
by tento nastal v koncové skříni).

3.4 Ventilace skříní

Obr. 3.7
Odnímatelný ventilační prvek v horní části skříně výsuvného provedení

Ventilační otvory Pro účel ventilace jsou ve vnějším krytí zapotřebí otvory v případě
jmenovitých proudů 1250 A v přípojnicích a pasech odboček. Ventilační
otvory jsou umístěné na zadní stěně a horní části skříně výsuvného
provedení.
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3.5 Blokování

3.5.1 Princip blokování

Účel Účelem blokovacích zařízení je zabránit nesprávnému ovládání odpínače
a uzemňovače a tím zajistit bezpečnost pracovníků. Blokování je funkční,
i když jsou otevřeny dveře kabelových a ovládacích oddílů.

Blokování Blokování obsahuje:

• Normální blokování, které je standardně v každé skříni.

• Dodatečná blokovací zařízení, která jsou volitelná a jsou vybrána
zákazníkem.

3.5.2 Blokování rozváděče pevného provedení

3.5.2.1 Blokovací jednotka

Všeobecně Dovolené ovládací operace rozváděče Uniswitch a třípolohového
odpínače SFG jsou určeny polohou voliče blokovacího mechanismu.

Polohy Blokovací volič má čtyři polohy:

Poloha 1: Ovládání (Operation)

Odpínač SFG je možno ovládat jen pro zapnutí-vypnutí.
Dveře kabelového oddílu není možno otevřít.

Poloha 2: Visací zámek (Padlock)

Odpínač SFG není možno ovládat a dveře kabelového oddílu není
možno otevřít.

Poloha 3: Zkouška a uzemnění (Test and earthing)

Odpínač SFG je možno ovládat jen pro vypnutí-uzemnění.
Dveře kabelového oddílu není možno otevřít.

Uzemňovače Blokování se také vztahuje na uzemňovače EF a EM, které jsou použity
pro uzemnění spodní strany pojistek a proudových transformátorů. Tyto
spínače jsou mechanicky spojeny s pohonem odpínače SFG a jsou
ovládány současně s SFG při jeho ovládání mezi vypnutou a uzemněnou
polohou.

Poloha 4: Dveře otevřené (Door open)

Odpínač SFG je v uzemněné poloze a není možno ho ovládat.
Dveře kabelového oddílu je možno otevřít jen, když je odpínač
v uzemněné poloze a blokovací zařízení je v poloze _dveře otevřené_.

Viz článek 3.5.2.2 Normální blokování.
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Blokovací systém Použití blokovacího systému a povolené operace jsou uvedené na
obrázku níže:

Odpínač v zapnuté poloze

Odpínač ve vypnuté poloze

Odpínač v uzemněné poloze

Poloha
voliče

Dveře
otevřené

Zkouška Visací
zámek

Ovládání Poloha
dveří

Dveře
zavřené

Dveře
otevřené

Obr. 3.8
Blokovací systém a dovolené operace
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3.5.2.2 Normální blokování

Všeobecně Normální blokování je určeno polohou blokovacího mechanismu voliče.
Volič se může uzamknout v požadované poloze s použitím visacího zámku.

Blokování Uzamknut v poloze _Ovládání_:

Odpínač je možno ovládat jen pro zapnutí-vypnutí

Uzamknut v poloze _Visací zámek_:

Odpínač je ve vypnuté poloze, není možno ho ovládat.

Uzamknut v poloze _Zkouška_:

Odpínač je možno ovládat jen pro vypnutí-uzemnění.

Uzamknut v poloze _Dveře otevřené_:

Odpínač je v uzemněné poloze a nemůže být ovládán.

Zkouška kabelů Jestliže jsou dveře kabelového oddílu otevřené, je odpínače SFG
zablokován v uzemněné poloze. Blokování je možno odstranit přesunutím
blokovacího voliče do polohy _Zkouška_. Toto umožní ovládání odpínače
do vypnuté polohy, aby bylo možno provést izolační měření na kabelech.

Po měření se musí odpínač nejdříve přepnout do uzemněné polohy, než
může být blokovací volič přesunut do polohy _Dveře otevřené_, takže je
možno zavřít dveře.

3.5.2.3 Dodatečné blokování

Blokování • Blokování s klíčem na odpínači SFG. Blokování může být ověřeno
mikrospínačem při ovládání motorem.

• Dvojité blokování s klíčem na odpínači SFG. Blokování může být
ověřeno mikrospínačem při ovládání motorem.

Dodatečná blokování jako například Castell a Ronis jsou rovněž možná.
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3.5.3 Blokování rozváděče výsuvného provedení

3.5.3.1 Vnitřní blokování skříně

Blokování Jak pro ochranu osob tak zařízení je 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.

Obr. 3.9
Pohled do oddílu vypínače

Pojezd výsuvné části ze zkušební/odpojené polohy je možný, jen když je
zástrčka ovládacího zapojení (44.4, obr. 3.5) připojena do zásuvky (50.1)
(mechanické blokování).

Vypínač je možno zapnout, jen když je výsuvná část ve zkušební nebo
pracovní poloze. V mezipoloze je vypínač mechanicky blokován. U vypí-
načů 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 jeho zapnutí
(elektromechanické blokování).

Připojení a odpojení zástrčky ovládacího zapojení (44.4, obr. 3.5) je možné
jen ve zkušební/odpojené poloze výsuvné části kvůli blokování dveří.
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Obr. 3.10
Ovládací a blokovací mechanismus uzemňovače typu EM.

Uzemňovač (46.1, obr. 3.2) je možno zapnout, jen když je výsuvná část
ve zkušební/odpojené poloze nebo mimo skříň (mechanické blokování).
(61.3 a 61.4)

Při zapnutém uzemňovači není možno zasunout výsuvnou část ze zku-
šební/odpojené polohy do pracovní (mechanické blokování).

 Reference 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.
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3.5.3.2 Blokování dveří

Obr. 3.11
Rozváděč výsuvného provedení: Blokovací zařízení dveří oddílu vypínače

Blokování dveří Skříně mohou být vybaveny následujícím blokováním dveří:

• Dveře přístrojového oddílu není možno otevřít, jestliže je vypínač
v pracovní nebo nedefinované poloze.

• Dveře prostoru vypínače a kabelů není možno otevřít, jestliže je
uzemňovač vypnutý.
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3.5.3.3 Zařízení pro uzamčení

Obr. 3.12 Obr. 3.13
Použití visacího zámku Použití visacího zámku
(Skříň výsuvného provedení) (Skříň výsuvného provedení)

Visací zámek • Přístupu k ovládací hřídeli pohonu uzemňovače je možno zabránit
visacím zámkem (obr. 3.12).

• Přístupu k drážce pro zajíždění vypínače je možno zabránit visacím
zámkem (obr. 3.12).

• Přístupu do oddílu vypínače a oddílu kabelů je možno zabránit
visacím zámkem.
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4 Ovládání rozváděče

4.1 Všeobecná varování a upozornění

Nevstupujte na horní plochy rozváděčových skříní
(průtržné body pro odlehčení tlaku)!

! Spínání je nutno provádět při zavřených dveřích

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

4.2.1 Přípravné práce

Před připojením Při přípravě uvedení do provozu je nutno provést tyto práce:
na vysoké napětí

• 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 bezpečnostním
předpisům).

• Zkontrolovat poškození nátěrů a v případě potřeby opravit podle
čl. 5.5.

• 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, jak je popsáno v čl. 5.4.

• Správně znovu namontovat všechny kryty atd. odstraněné při
montáži a zkoušení.

• Odstranit kryty pro přepravu z vakuových vypínačů - pokud jsou
ještě namontovány.

• Odstranit závěsné šrouby s oky u vakuových vypínačů na vyšší
jmenovité proudy, pokud jsou ještě montovány.

Přípravné práce na vypínačích SF6:

• Očistit izolační části čistým a suchým hadrem.

• Zkontrolovat, že jsou horní a spodní svorky čisté a bez deformací
způsobených nárazy během dopravy a skladování.

• Doporučuje se zkontrolovat tlak plynu SF6.

• 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.
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• Informovat místní pracovníky obsluhy o hlavních podrobnostech
řádné manipulace s rozváděčem.

• Překontrolovat provozní připravenost a spínací stav elektrických
systémů před a za rozváděčem.

Reference V případě dalších otázek týkajících se provozu výsuvné části
s vypínačem nebo zkušebních zařízení pro výsuvnou část, viz čl.
.5.6.

Ostatní kontrolní body V závislosti na rozdělení odpovědnosti může být také nutné
zkontrolovat následující zařízení v prostoru sousedícím
s rozváděčem:

• Silové kabely.
• Pomocné kabely.
• Zdroje pomocného napětí.
• Systém dálkové ovládání.
• Kompletní uzemňovací systém.
• Vybavení rozvodny.
• Stav rozvodny.

4.2.2 Spuštění

Instrukce • Dodržte všechny příslušné bezpečností předpisy.

• Zajistěte, aby byly všechny odpínače a 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 odpovídajících vodičů, kde je to nutné,
když je několik přívodů a sekcí rozváděče.

• Proveďte veškerá měření a kontrolujte veškeré funkce, které
závisí na připojení vysokého napětí.

• Dávejte pozor na nepravidelnosti jakéhokoliv druhu.
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4.3 Ovládaní rozváděčů pevného provedení

4.3.1 Ruční ovládání odpínače SFG

4.3.1.1 Zapínání odpínače SFG

1) Ověřte, že je ukazatel stavu odpínače v poloze 0 (1).

2) Kontrolujte, že je blokovací volič v poloze _Operation (Ovládání)_(2),
a že drážka na hřídeli směřuje dolů (3).

3) Pokud se jedná o odpínač s pojistkami, který se ovládá do vypnuté
polohy vybavením pojistky nebo ovládáním motorem, je nutno otočit
drážku na hřídeli, aby směřovala dolů před ovládáním odpínače do
zapnuté polohy.

6) Zasuňte ovládací páku do otvoru tak, aby se vodící klín zasunul do
drážky na hřídeli.

7) Otočte ovládací páku ve směru hodinových ručiček asi 80 stupňů, až
odpínač zapne.

6) Jestliže je přístroj vybaven ovládacím mechanismem se dvěma
pružinami (spínač s pojistkami) musí se zvýšit síla otáčení před
koncem pohybu, než odpínač nakonec zapne. Pokud byl ovládací
pohyb zahájen, tak se musí vždy dokončit.

4.3.1.2 Vypínání odpínače SFG

1) Ověřte, že je ukazatel stavu odpínače v poloze I (1).

2) Kontrolujte, že je blokovací volič v poloze _Operation (Ovládání)_(2).

3) Kontrolujte, že drážka na hřídeli směřuje doleva (3).

4) Zasuňte ovládací páku do otvoru tak, aby se vodící klín zasunul do
drážky na hřídeli.

5) Otočte ovládací páku proti směru hodinových ručiček asi 80 stupňů,
až odpínač vypne.

Obr 4.1
Zapínání odpínače

Obr. 4.2
Vypínání odpínače
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4.3.1.3 Ovládání odpínače SFG do uzemněné polohy

1) Ověřte, že je ukazatel stavu odpínače v poloze 0 (1).

2) Kontrolujte, že je blokovací volič v poloze _Test (Zkouška)_(2).

3) Kontrolujte, že drážka na hřídeli směřuje dolů (3).

4) Zasuňte ovládací páku do otvoru tak, aby se vodící klín zasunul do
drážky na hřídeli.

5) Otočte ovládací páku proti směru hodinových ručiček asi 80 stupňů,
až se odpínač přesune do uzemněné polohy.

4.3.1.4 Ovládání odpínače SFG z uzemněné polohy

1) Ověřte, že je ukazatel stavu odpínače v uzemněné poloze (1).

2) Kontrolujte, že je blokovací volič v poloze _Test (Zkouška)_(2).

3) Kontrolujte, že drážka na hřídeli směřuje doprava (3).

4) Zasuňte ovládací páku do otvoru tak, aby se vodící klín zasunul do
drážky na hřídeli.

5) Otočte ovládací páku ve směru hodinových ručiček asi 80 stupňů,
až odpínač vypne a přesune se z uzemněné polohy.

Obr. 4.4
Ovládání z uzemněné polohy

Obr. 4.3
Ovládání do uzemněné polohy
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4.3.1.5 Manipulace ve skříních pevného provedení

Všeobecně Pro dosažení odpojovací dráhy podle stanovených požadavků je mezi
přípojnici a vypínač montován třípolohový odpínač s uzemňovačem.
Uzemňovač EM je připojen ke druhé straně vypínače (proudové
transformátory a kabely vn).

Odpínač a uzemňovač EM jsou mechanicky připojeny k ovládacímu
zařízení a jsou ovládány současně mezi vypnutou a uzemněnou polohou.

Protože je odpínač schopen spínat proudy za normálních podmínek
obvodu, nejsou zapotřebí žádná mechanická blokování mezi vypínačem
a odpínačem.

Ovládací sledy: 1) Vypněte vypínač buď elektricky nebo mechanicky tlačítkem (43.1).
Uzemnění skříně

2) Vypněte odpínač SFG (viz 4.3.1.2).

3) Zapněte uzemňovače na obou stranách vypínače (viz 4.3.1.3)

Obr. 4.5
Ovládací a signalizační
části vypínače HD4 pro
pevnou montáž

Ovládací sledy: 1) Vypněte uzemňovače (viz 4.3.1.4).
Připojení skříně
do sítě 2) Zapněte odpínač SFG (viz 4.3.1.1).

3) Zapněte vypínač tlačítkem (43.2).



ABB

Uniswitch - Návod pro obsluhu a údržbu

31

4.4 Ovládání rozváděčů výsuvného provedení

4.4.1 Ruční ovládání výsuvného provedení

! Provádějte spínání při zavřených předních dveřích

4.4.1.1  Ruční zasunutí ze zkušební/odpojené polohy do pracovní polohy

Obr. 4.6
Výsuvná kazeta pro vypínač s pomocnými spínači. (3/10)

1) Připojte zástrčku ovládacího zapojení (44.4, obr 4.9) do zásuvky
(50.1, obr. 4.8).

2) Zavřete přední dveře.

3) Zajistěte, aby byl vypínač ve vypnuté poloze.

4) Nasuňte ruční kliku 1(80.2) na čtyřhran (60.1) šroubového me-
chanismu.

5) Otáčejte klikou ve směru hodinových ručiček asi 20 otáček až
na doraz a výsuvná část zajede do pracovní polohy.

6) Sledujte ukazatel stavu

7) Vyjměte ruční kliku (80.2).
Obr. 4.7
Ruční klika



ABB

Uniswitch - Návod pro obsluhu a údržbu

32

Obr. 4.8 Obr. 4.9
Pohled do oddílu vypínače Připojení a uvolnění blokování zástrčky ovládacího zapojení

Nutným předpokladem je, aby se miska (60.2, obr. 4.6) pod tlakem pru-
žiny zcela opírala o zadní stranu dveří skříně při vyjmutí ruční kliky ze
čtyřhranu šroubového mechanismu. Toto zajistí, aby se zadní část mis-
ky přesunula na šestihrannou hlavici šroubu a zabránila samovolnému
otočení šroubu při provozu skříně. Otočení by mohlo vést k zabloková-
ní vypínače.

! Není dovoleno ponechat výsuvnou část v prostoru pojezdu
mezi pracovní polohou a zkušební/ odpojenou polohou !



ABB

Uniswitch - Návod pro obsluhu a údržbu

33

4.4.1.2   Ruční vysunutí z pracovní polohy do zkušební/odpojené polohy:

Instrukce • Zajistěte, aby byl vypínač ve vypnuté poloze.

• Obraťte postup popsaný výše pro zasouvání do pracovní
polohy.

! Zasouvání a vysouvání vypínačů 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.

Zasouvání i vysouvání se musí provádět vždy
s vypínačem 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.
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4.4.1.3 Vysunutí ze zkušební/odpojené polohy na servisní vozík:

Obr. 4.10:
Umístění servisního vozík (81) s vodícím kolíky nastavitelné ložné plochy (81.2)
ve správné výšce pro najetí k rozváděčové skříni a zachycení západky (81.3).

Obr. 4.11:
Servisní vozík, zachycený k rozváděčové skříni. Výsuvná část (44) uvolněná
pro vysunutí po stlačení posuvných rukojetí (60.9) směrem dovnitř.
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Obr. 4.12:
Výsuvná část stojící na servisním vozíku a zajištěná západkami.

Instrukce 1) Otevřete dveře oddílu vypínače.

2) Uvolněte zástrčku ovládacího zapojení (44.4, obr. 4.9) a zasuňte ji na
výsuvné části do odkládací polohy.

3) Přistavte servisní vozík (81) s vodícími kolíky (81.1, obr. 4.10)
nastavitelné úložné plochy ve správné výšce k přední stěně skříně a
nechte zapadnout západku (81.3, 4.10).

4) Uvolněte výsuvnou část (44) pohybem posuvných držadel (60.9) dovnitř
proti tahu pružin, vysuňte ji na servisní vozík a zajistěte západkami
(81.5) na vozíku.

5) Stlačením páky pro odblokování (81.4) (vpředu pod úložnou plochou)
uvolněte servisní vozík od rozváděčové skříně.
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4.4.1.4   Zasunutí podvozku ze servisního vozíku do zkušební/odpojené polohy:

Instrukce • Proveďte výše postup popsaný v 4.4.1.3 pro vysunutí v obráceném
pořadí.

4.4.2 Otevření a zavření dveří

! Dveře kabelového oddílu se mohou vyjmout, když je
odpínač v uzemněné poloze a blokovací volič v poloze
_Door open (Otevřené dveře)_ a uzemňovač v poloze
_Closed (Zapnutý)_.

Příprava

Obr. 4.13 Obr. 4.14
Zvedněte dveře s použitím rukojeti. Vyjměte dveře.

Obr. 4.15 Obr. 4.16
Zavření dveří: Zvedněte nejdříve dveře na Dveře prostoru ovládání a sekundárních přístrojů
prach dveří a potom je zavřete. Zajistěte je možno otevřít otočením rukojeti ve směru
správné zavření dveří jejich stlačením dolů. hodinových ručiček a zavřít otočením proti směru

hodinových ručiček.
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4.4.3 Vypínač - typu VD4

4.4.3.1 Střádání střádačového pružinového systému

Instrukce U vypínačů s motorovým pohonem probíhá střádání automaticky. Při
poruše motoru je možno střádání provést ručně.

U vypínačů s ručním střádáním otevřete dveře, když je výsuvná část v
odpojené poloze, zasuňte páku střádání (80.4) do vybrání a proveďte asi
25 zdvihů, až je indikován nastřádaný stav (43.4). Po dosažení nastřáda-
ného stavu se střádací mechanismus automaticky odpojí, další zdvihy
páky jsou pohyby naprázdno.

Obr. 4.17
Ruční ovládání výsuvné
části s vypínačem VD4

4.4.3.2 Vypínání a zapínání vypínače typu VD4:

Instrukce • Je-li výsuvná část v pracovní poloze, může se vypínání a zapínání
provádět jen při zavřených dveřích.

• Uveďte v činnost místní nebo dálkové elektrické ovládání.

• Sledujte ukazatel spínací polohy.

Automaticky s každým spínacím cyklem se zvýší údaj na počítadle
spínacích cyklů (43.3, obr. 4.17) 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.

• Stlačte příslušné mechanické tlačítko (60.6 nebo 60.7), když jste
předtím otočili ovladačem (60.12) proti směru hodinových ručiček až
na doraz, jestliže je výsuvná část v pracovní poloze.

• Sledujte ukazatel spínací polohy.

 Další informace Další podrobnosti, týkající se manipulace a údržby vypínačů VD4 jsou
uvedeny v návodech na obsluhu a údržbu BA 352 a BA 359.

Obr. 4.18
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4.4.4 Vypínač - typu HD4

4.4.4.1 Ruční ovládání střádání pružin

Instrukce Pro ruční střádání zapínacích pružin zcela zasuňte páku pro střádání
(80.5) do sedla (44.5, obr. 4.20) a otáčejte ji, až se objeví žlutý indikátor
(43.4, obr. 4.20).

Obr.4.19
Ruční střádání pružin
vypínače HD4

4.4.4.2 Elektrická ovládání střádání pružin:

Instrukce Na přání může být vypínač opatřen následujícím příslušenstvím pro
elektrické ovládání:

• Motorem s převodovkou pro automatické střádání zapínacích pružin

• Zapínací spouští

• Vypínací spouští

Motor s převodovkou automaticky dostřádá pružiny po každém zapnutí,
až se objeví žlutý ukazatel (43.4). 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.

4.4.4.3 Zapínání vypínače

! Tato manipulace může být provedena jen tehdy, jsou-li
pružiny úplně nastřádány.

Při ručním zapínání stiskněte tlačítko (43.2). Je-li vypínač vybaven zapínací
spouští, je možno zapínání provést také pomocí ovládacího obvodu.

Ukazatel stavu (43.3) signalizuje provedení zapínaní.

Obr. 4.20
Součásti pro ovládání a
signalizaci vypínače HD4

Instrukce
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4.4.4.4 Vypínání vypínače

Instrukce Pro ruční vypínání stiskněte tlačítko (43.1, obr. 4.20). Je-li vypínač vybaven
vypínací spouští, je možno vypínání provést také pomocí ovládacího
obvodu. Ukazatel stavu (43.3, obr. 4.20) signalizuje provedení vypínaní.

Dodatečný ovládací mechanismus namontovaný do dveří prostoru
vypínače umožňuje mechanické ovládání vypínače v obou polohách
výsuvné části při zavřených dveřích.

• S výsuvnou částí v pracovní poloze stlačte příslušné mechanické
tlačítko (60.6), když jste předtím otočili ovladačem (60.12) 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.

Obr. 4.21
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4.4.5 Uzemňovač - typu EM

4.4.5.1 Všeobecně

Princip ovládání Uzemňovač - typu EM má mžikový zapínací mechanismus, nezávislý na
otáčivém pohybu ovládací hřídele.

Uzemňovač přiřazený k vypínači je možno spínat jen ve zkušební/
odpojené poloze výsuvné části, nebo jestliže je vysunutá mimo skříň.

Zapínání uzemňovače provádějte jen při zavřených
dveřích.

Indikace polohy 2 (obr. 4.24)

Poloha uzemňovače může být indikována elektricky pomocí pomocného
spínače (50.2). Pomocný spínač je upevněn na stejné montážní desce
jako uzemňovač a připojen mechanicky pákou (61.8) k hlavní hřídeli (61.1)
uzemňovače.

Obr. 4.22
Pomocné spínače a
mechanismus pro
uzemňovač typu EM.
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4.4.5.2 Ruční vypínání a zapínání

• Stlačte hradítko (61.7) na otvoru pro zasunutí ovládací páky dolů
(v zapnutém stavu uzemňovače je hradítko již v této poloze!).

Jestliže je zabráněno manipulaci, nepoužívejte
nepřiměřenou sílu na blokování a zkontrolujte, že je
postup manipulace správný.

Obr. 4.23
Příprava ovládání
uzemňovače odbočky

Nasuňte ovládací páku (80.3, obr. 4.24) na hřídel (61.2, obr. 4.23), která
je nyní uvolněná pro manipulaci.

• Zapněte uzemňovač otočením ovládací páky ve směru hodinových
ručiček o cca 180 ° až na doraz, nebo otáčením až na doraz proti
směru hodinových ručiček uzemňovač vypněte.

• Zapněte uzemňovač otočením ovládací páky ve směru hodinových
Sledujte mechanický (61.9)/elektrický ukazatel spínací polohy.

• Vyjměte ovládací páku. Hradítko 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.

Obr. 4.24
Ovládací páka připravená
pro spínání zap./vyp.
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4.5 Systémy indikace přítomnosti napětí

Všeobecně Skříně Uniswitch mohou být, pokud je to požadováno, vybaveny
systémem indikace přítomnosti napětí podle normy IEC 61958. Systém
je použit pro indikaci přítomnosti provozního napětí.

Systém indikace přítomnosti napětí není sám dostatečný pro ověření,
že je soustava bez potenciálu: Jestliže to provozní postupy povinně
vyžadují, musí se použít odpovídající napěťové detektory podle
IEC 6143-5.

4.5.1 Systémy indikace přítomnosti napětí CL-497 a CL-498

Typy K dispozici jsou dva typy systémů indikace přítomnosti napětí:
- Integrovaný systém indikace přítomnosti napětí CL-497 je vybaven

s pevně montovaným fázovými diodami LED, které jsou označeny L1,
L2 a L3.

- Oddělitelný systém indikace přítomnosti napětí CL-498 je vybaven
připojovacími body pro přenosný napěťový indikátor (podle IEC 61243-
5) Připojovací body jsou označeny L1, L2 a L3.

Napěťová indikace Napěťový stav skříně je indikován blikajícím světlem s opakovacím
kmitočtem nejméně než 1 Hz.

Při velmi silném osvětlení může být nutné zlepšit viditelnost dodatečnými
prostředky.

Pracovní teplota Systém indikace přítomnosti napětí bude spolehlivě fungovat v teplotním
rozsahu –25 °C… +50 °C.

Srovnání fází a zkoušení Každá fáze integrovaného napěťového indikačního systému má na
systému indikace čelním panelu připojovací bod, který je možno použít pro provedení
přítomnosti napětí srovnání fází a zkoušení indikátoru přítomnosti napětí.

Pro srovnání fází se doporučuje CATU MX 100.

Prahové hodnoty Indikace odpovídající „ napětí přítomno“ se objeví, jestliže je aktuální
pro indikaci fázové napětí mezi 45 % jmenovitého napětí a jmenovitým napětím.
přítomnosti napětí

Indikace odpovídající „ napětí přítomno“ se neobjeví, jestliže je aktuální
fázové napětí menší než 10 % jmenovitého napětí.

Zkušební zařízení V případě jakýchkoliv pochybností o správné funkci CL-497, může se
pro CL-497 toto přezkoušet použitím zkušebním zařízením CATU CL-1-05100, které

je volitelné příslušenství.
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5. Servis a údržba

5.1 Všeobecná varování a upozornění

Před prováděním jakýchkoliv údržbářských prací
zajistěte, aby nebylo možné dálkové ovládaní.
Demontujte veškeré ovládací vstupy a kontrolujte, že
jsou rozpojené sekundární obvody přístrojových
transformátorů. Ve skříních, kde je nutno provádět
práce, se musí veškeré kabely buď demontovat nebo
uzemnit.

! Pro čištění nepoužívat trichlórethan, chlorid uhličitý nebo
jakýkoliv druh alkoholu atd.

Doporučuje se, aby byly suché a čisté plochy opatřeny tenkým povla-
kem silikonové kapaliny jako například DC200/100CS nebo podobné.

Při provádění veškerých údržbářských prací se musí přísně dodržovat
předpisy země, kde je instalace provedena.

Údržbářské práce mohou provádět pouze odborně vyškolení a s
příslušným rozváděčem řádně seznámení kvalifikovaní pracovníci při
dodržení všech příslušných bezpečnostních předpisů podle IEC a jiných
technických orgánů a ostatních základních instrukcí.

Doporučuje se povolat pracovníky servisu ABB pro provádění níže
uvedených servisních a opravářských prací.

Požadované nástroje: • Šroubovák • Mírný alkalický čistící prostředek
• Ruční nástroje pro šrouby 10 mm • Čistá voda
• Momentový klíč M10 (M8) • Silikonová kapalina
• Vysavač • Manuál ochranných relé
• Čistící hadry • Zkušební zařízení
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Kontrolní body: • Kontrolujte, že nejsou viditelné stopy nebo poškození vlivem
částečných výbojů.

• Rovněž nemají být viditelné stopy přehřátí připojovacích spojů.
• Veškeré komponenty mají bezvadně fungovat a jakékoliv vadné

komponenty je nutno vyměnit.

Instrukce pro Údržba slouží k zajištění bezporuchového provozu a co možná nejdelší
údržbu životnosti rozváděče.

Zahrnuje tyto úzce související činnosti:

• Prohlídka: Zjištění stávajícího stavu

• Údržba: Opatření pro zachování požadovaného stavu

• Oprava: Opatření pro obnovení požadovaného stavu.

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).

Délka intervalů pro práce údržby, které je nutno provést, vždy závisí na
pracovních podmínkách rozváděče a hlavně na režimu provozu, počtu
spínacích cyklů jmenovitých a zkratových proudů, teplotě okolního
vzduchu, znečištění atd.

Za normálních pracovních podmínek se doporučují pro rozváděč Uniswitch
intervaly údržby podle tabulky 5.1. Při náročnějších podmínkách (napří-
klad pro oblasti s vyšší úrovní znečištění) se doporučují pro veškerá
opatření údržby tříleté intervaly.

1 a 2 pružinové pohony odpínačů nevyžadují údržbu ani jakékoliv mazání.

 Ostatní důležité Na vypínače se vztahují návody na údržbu Sace/Calor Emag.
 návody pro obsluhu

Funkce všech ochranných relé se má kontrolovat podle instrukcí výrobce.

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

Vakuový vypínač: typu VD4 BA 352

SF6 vypínač typu: typu HD4 647016

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

Intervaly údržby Doporučujeme provádět práce údržby v těchto intervalech:

Tabulka 5.1  Intervaly údržby pro výsuvné provedení

Prováděná Podle článku Časový interval Podle počtu
činnost v rocích spínacích cyklů

Inspekce 5.3 4 1

Údržba 5.4 4 2 10 000 3

Oprava 5.5 Podle požadavku Podle požadavku

1)  Při náročnějších pracovních podmínkách doporučujeme tento interval přiměřeně zkrátit - viz též čl. 5.2 a 5.3
2)   Podle výsledků pohlídky
3)  Viz návod na montáž, obsluhu a údržbu vypínačů
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5.3 Pohlídka

Všeobecně Kde je to nutné, musí být před prohlídkou pracovní prostor odpojen a
zabezpečen proti opětnému připojení podle „ Bezpečnostních předpisů“
specifikovaných v  normách IEC a příslušných národních normách.

Řádný stav rozváděče má být monitorován pravidelnými prohlídkami. Za
normálních pracovních podmínek má být prohlídka provedena vždy po
čtyřech letech zvláště vyškolenými kvalifikovanými elektrotechniky.

Instrukce Je nutno provést následující kontroly:

• Vizuální kontrola z hlediska znečištění, koroze a vlhkosti

• Kontrola účinků vysoké teploty v hlavních obvodech

• Kontrola stop působení částečných výbojů na součástech z izolačních
materiálů

• Kontrola stop působení svodových proudů na součástech z izolačních
materiálů

• Vizuální kontrola ploch na kontaktních systémech
o Kontaktní plochy se mají očistit, jestliže jsou viditelné stopy přehřátí

(změna barvy povrchu).

! Doporučujeme kontaktní systém střídavě pootáčet, aby
se očistily vnitřní kontaktní plochy kontaktního systému.

Prohlídka musí také zahrnovat kontrolu správné mechanické a
elektrické funkce následujících zařízení:

• spínacích přístrojů

S ohledem na spínací přístroje je nutno postupovat podle jejich
samostatného návodu pro montáž, obsluhu a údržbu.

• pohonných zařízení

• blokovacích zařízení

• ochranných zařízení

• signalizačních zařízení

• 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.
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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.

Nápravná opatření Jestliže se zjistí jakékoliv mimořádné stavy, musí se pak provést příslušná
opatření pro opravu (viz 5.5).

5.4 Údržba

Instrukce Jestliže se při prohlídce podle bodu 5.3 prokáže nutnost provést údržbu,
potom považujte jako nutná následující opatření:

1: Utáhnout všechna elektrická připojení (hlavní přípojnice, spínače,
měřící přístroje, kabely atd.) na správný utahovací moment, jak je
uvedeno podrobně v instrukcích pro montáž.

2: Očistit veškeré součásti (spínače, vypínače, vybavovací
mechanismy atd. s vysavačem a vizuálně je kontrolovat.

Celkové čištění povrchů:

• Suché usazeniny prachu s malou přilnavostí: měkkým suchým
hadrem.

•   Po čištění otřete čistou vodou a pečlivě vysušte.

3: Provést manipulaci jedno zapnutí/vypnutí na všech spínačích a
vypínačích včetně uzemňovačů.

4: Připojit pomocné ovládací napětí, ale zajistit, aby signály dálkového
ovládání nemohly aktivovat komponenty. Provést jeden elektrický
ovládací sled na všech přístrojích ovládaných motorem a
vybavovacích mechanismech.

5: Očistit oddíl přípojnic a oddíl kabelů. Demontovat střechu skříně
rozváděče a očistit izolační materiály odpínače SFG a přípojnic
měkkým suchým čistým hadrem. Odstranit veškeré usazené
nečistoty jako například přilnavé mastné skvrny hadrem a malým
množstvím alkalického čistícího prostředku. Otřít vlhkým hadrem
s použitím čisté vody a povrch pečlivě vysušit. Provést čistění
stejným způsobem také v kabelovém oddíle (spodní část odpínače
SFG, přístrojové transformátory, přípojnice a vypínač).

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.
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5.5 Oprava

5.5.1 Rozváděč všeobecně

Instrukce • Opravářské práce proveďte ihned po zjištění závady.

• Poškozená místa nátěru na dílech z ocelového plechu a ostatních
ocelových dílech zcela zbavte mechanicky rzi, např. drátěným
kartáčem.

• Okolní nátěr lehce zdrsněte 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.

• Pečlivě odstraňte jakoukoliv bílou rez z:

o povrchů Al-Zn 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.

o pasivovaných funkčních dílů a formace rzi z fosfátovaných dílů
drátěným kartáčem nebo kovovou čistící vatou např. Scotch-Brite
a očistěte suchým hadrem. Potom rovnoměrně natřete mazivem
(Isoflex Topas NB 52).

! 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 je 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 mazivem Isoflex
Topas NB 52.

Tabulka 5.2  Utahovací momenty

Spojení Utahovací moment

Přípojnice - přípojnice 35 Nm

Přípojnice – vypínač SF6 20 Nm (horní póly)

35 Nm (spodní póly)

Přípojnice – vakuový vypínač 68 Nm

Přípojnice – odpínač (SFG) 35 Nm

Přípojnice – proudový transformátor 50 Nm
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5.5.2 Výměna přetavených tavných vložek pojistek

5.5.2.1 Vyšetřete a odstraňte poruchu

Všeobecně Tavné vložky pojistek se nesmí opravovat. Podle publikace IEC 60282-1
se mají vyměnit všechny tři tavné vložky pojistek, i když ve třífázové
soustavě zapůsobila jen jedna nebo dvě tavné vložky. Jsou povoleny
výjimky, když je možno ověřit, že na tavnou vložku (vložky) nepůsobit
žádný nadproud.

Jestliže jsou vybaveny skříně odpínače s pojistkami typu SDF
vybavovacím mechanismem pojistek, vypíná odpínač automaticky pomocí
kolíku(ů) spouště tavné vložky pojistky (pojistek) a vybavovacího
mechanismu.

Instrukce Kontrolujte, že je barva ukazatele pojistek (62.5) červená a ukazatel stavu
(62.4) je v poloze O.

Kontrolujte, že je blokovací volič v poloze _Ovládání_(2) (viz 4.3.1.2)

Vložte ovládací páku do otvoru (62.2), tak aby zapadl vodící klín do drážky
na hřídeli. Otočte ovládací páku protisměru hodinových ručiček o 80
stupňů, až drážka na ovládací hřídeli směřuje dolů.

Ovládejte odpínač do uzemněné polohy (viz 4.3.1.3)

Horní a spodní držáky pojistek jsou uzemněny a tavné vložky pojistek
mohou být demontovány a namontovány rukou.

Otočte blokovací volič do polohy _Dveře otevřené_.

Otevřete dveře.

Obr. 5.1
Ukazatel stavu v
poloze O
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5.5.2.2 Vyjmutí pojistkových tavných vložek

Začněte od fáze L1 (blízko dveří).

Zvedněte tavnou vložku pojistky (47) nahoru asi 5 mm.

Obr. 5.2

Vytáhněte nejdříve spodní konec tavné vložky a potom horní konec.

Obr. 5.3

5.5.2.3 Montáž pojistkových tavných vložek

Kolík spouště tavných vložek pojistek musí směřovat nahoru, viz šipka
(47.3, obr. 5.4) na tavné vložce. Začněte od fáze L3 (nejdále od dveří).

Zatlačte tavnou vložku nejdříve do horního pojistkového držáku (47.1,
obr. 5.4) a potom do spodního držáku (47.2, obr. 5.3).

Potáhněte tavnou vložku pojistky asi 5 mm dolů.

Obr. 5.4
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5.6 Kontrola výsuvných částí

Všeobecně Když se provádí na výsuvných částech funkční zkoušky, má se také
kontrolovat soulad s podmínkami uvedenými níže.

5.6.1 Kontrola blokovacích podmínek

Obr. 5.5
Výsuvná část stojící na servisním vozíku a zajištěná západkami

Kontrolní body 1) S výsuvnou částí musí být možno zajíždět ze zkušební/odpojené
polohy do pracovní polohy jen při vypnutém vypínači a vypnutém
uzemňovači.

Následující podmínky kontrolujte 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.

• 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.

! Nepoužívejte nepřiměřenou silu!

! Není dovoleno ponechat výsuvnou část v prostoru pojezdu
mezi pracovní polohou a zkušební/ odpojenou polohou !
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2) S výsuvnou částí musí být možno zajíždět ze zkušební/odpojené polohy
do pracovní polohy jen když je zástrčka ovládacího zapojení zasunutá.

Následující podmínky kontrolujte jednotlivě:

• Při odpojené zástrčce ovládacího zapojení musí být zasunutí výsuvné
části ve směru do pracovní polohy blokováno již po otočení klikou o
půl otáčky ve směru hodinových ručiček.

3) S výsuvnou částí se musí vyjíždět z pracovní polohy do zkušební/
odpojené polohy jen při vypnutém 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.

4) Zapnutí vypínače musí být možné, jen když je výsuvná část
jednoznačně ve zkušební/odpojené poloze nebo pracovní poloze.

Zástrčka ovládacího zapojení 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.

5) Vypínač musí být možno při výsuvné části v pracovní poloze nebo
zkušební/odpojené poloze po ztrátě ovládacího napětí jen (ručně)
vypnout.
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6) U výsuvných částí s blokovacím magnetem Y0 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 Y0 je montován jen na ručně
ovládaných výsuvných částech.

• Uvolnění blokovacího magnetu Y0:

• Demontujte přední kryt.

• Uvolněte blokovací magnet Y0 vytažením kotvy.

• Přitom otáčejte klikou (80.2, obr.4.7) o asi půl otáčky (je přípustný
jakýkoliv směr otáčení).

Blokovací magnet působí jen ve zkušební a  pracovní poloze. V mezi-
polohách nepůsobí.

7) Odpojení zástrčky ovládacího zapojení, jakož i pozdější zasunutí,
musí být v pracovní poloze výsuvné části zablokováno.

8) Ovládání uzemňovače musí být možné, jen když je výsuvná část
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 (61.7, obr. 4.23) před hřídelí pohonu (61.2, obr.
4.23) uzemňovače směrem dolů do otevřené polohy.
Uzemňovač je možno potom ovládat.

• Jestliže se hradítko při běžícím motoru lehce stlačí, musí se
motor automaticky ihned zastavit.

Ve zvoleném směru pojezdu se pokračuje stlačením tlačítka.

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



ABB

Uniswitch - Návod pro obsluhu a údržbu

54

5.7 Náhradní díly, pomocné materiály a maziva

5.7.1 Náhradní díly

 K dispozici na Pro dodání náhradních dílů je k dispozici na požádání seznam
 požadavek 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.

5.7.2 Pomocné materiály, maziva

Tabulka 5.3  Maziva a pomocné materiály

Mazivo Isoflex Topas NB52

Opravný nátěr Standardní barevný odstín RAL 7035
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6 Odstranění závad

Problém Opatření

Všechny typy skříní

Odpínač není možno zapnout. • Kontrolujte, že je spínač ve vypnuté poloze.

• Kontrolujte, že je blokovací volič v poloze
_Operation_.

• Otáčejte ovládací páku ve směru hodinových
ručiček.

Odpínač není možno vypnout • Kontrolujte, že je spínač v zapnuté poloze.

• Kontrolujte, že je blokovací volič v poloze
_Operation_.

• Otáčejte ovládací páku protisměru
hodinových ručiček.

Odpínač není možno přesunout do uzemněné polohy. • Kontrolujte, že je spínač ve vypnuté poloze.

• Kontrolujte, že je blokovací volič v poloze
_Test_.

• Otáčejte ovládací páku ve směru hodinových
ručiček.

Odpínač není možno přesunout z vypnuté • Kontrolujte, že je spínač v uzemněné poloze.

do uzemněné polohy. • Kontrolujte, že je blokovací volič v poloze
_Test_.

• Otáčejte ovládací páku ve směru hodinových
ručiček.

Dveře kabelového oddílu není možno otevřít • Kontrolujte, že je spínač v uzemněné poloze.

nebo zavřít. • Kontrolujte, že je blokovací volič v poloze
_Door open_.

Odpínač ovládaný motorem

Odpínač není možno zapnout nebo vypnout. • Kontrolujte, že spínač není v uzemněné
poloze.

• Kontrolujte, že je blokovací volič v poloze
_Operation_.

• Kontrolujte, že je připojeno pomocné
napájení.

Skříň odpínače s pojistkami

Odpínač s pojistkami není možno zapnout Jestliže je spínač ve vypnuté poloze vlivem
vybavení  pojistkami nebo ovládáním motorem, je
nutno otočit drážku na ovládací hřídeli směrem
dolů, než je možno spínač ovládat do zapnuté
polohy.

Kontrolujte vizuálně, zda je pojistka vybavená.

Odpínač s pojistkami nefunguje, i když pojistka Kontrolujte, že je pojistka správně namontována,

vybavila. tak aby vybavovací vypínací kolík ukazatele
směřoval nahoru.
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Problém Opatření

Skříň s vypínačem

Dveře kabelového oddílu není možno otevřít. • Kontrolujte, že je spínač v uzemněné poloze.

• Kontrolujte, že je blokovací volič v poloze
_Door open_.

• Před otevřením nebo zavřením dveří odstraňte
klíč z vypínače.

Vypínač nezapíná. • Zajistěte plné nastřádání zapínací pružiny, a
aby nebyla připojena blokovací cívka na napětí.

• Kontrolujte, že je klíč vypínače na místě a
otáčejte do správné ovládací polohy.

• Kontrolujte, že je zástrčka pomocného napětí
vypínače řádně blokována v zásuvce.

• Kontrolujte, že je ovládací kolík ve své poloze
(HAD-US).

Přístrojové transformátory

Nejsou možná sekundární měření • Kontrolujte, že byly odstraněny veškeré

od proudových transformátorů. zkratovací spojky na sekundárních svorkách

proudových transformátorů.

• Kontrolujte připojení.
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7 Kvalita výrobku a ochrana životního prostředí

7.1 Všeobecně

Řízení kvality a Skříně typu Uniswitch jsou vyráběné v souladu s požadavky
ochrany životního mezinárodních norem pro systém řízení kvality a systém ochrany
prostředí životního prostředí. V těchto oborech je prokázána vynikající úroveň

certifikáty jakosti podle ISO 9001 a od EMS podle ISO 14001.

Na konci provozní Společnost ABB se angažuje při plnění všech důležitých právních a
životnosti… ostatních požadavků pro ochranu životního prostředí podle normy ISO

14001.

Povinností naší společnosti je usnadnit následnou recyklaci nebo odstra-
nění na konci provozní životnosti.

Při odstranění výrobku je vždy nutné postupovat podle platných místních
právních požadavků.

Metody odstranění ABB Máme tyto metody odstranění:

• Odstranění se může provést buď tepelně ve spalovně nebo skladování
na skládce odpadu.

Místní metody Předpisy životního prostředí se liší podle země a rychle se vyvíjí.
odstranění Z tohoto důvodu se doporučuje kontaktovat místní úřady pro informace

o způsobu likvidace. V následujícím je uveden příklad instrukcí pro
odstranění.

Obr. 7.1
Cyklus životnosti výrobku

Cyklus životnosti výrobku

Použití výrobku

Recyklace materiálu

Výroba
výrobku

Odstranění

Nová
surovina

Spalování/
skládka
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7.2 Obalové materiály

Účel / Princip Účelem obalového materiálu je chránit výrobek před mechanickým
poškozením a vlhkostí během přepravy a skladování.

Obalové materiály Pro rozváděč se používají následující obalové materiály:

• překližka
• nehoblované výrobky ze dřeva
• antistatická polyetylénová fólie
• polyetylénový smršťovací obalový materiál
• fólie s povrchovou úpravou VCI
• páska
• vlnitá lepenka a polystyrénové výztuhy
• ochrany rohů.

Recyklovatelnost Z obalových materiálů může být recyklována lepenka, plasty polyetylén
a polystyrén. Ostatní materiály mohou být použity při výrobě energie nebo
odstraněny spálením.

7.3 Materiály použité při výrobě

Odstranění skříně Skříň rozváděče, kterou je nutno vyřadit z používání, je možno nejlépe
odstranit ruční demontáží součástí.

Použité materiály Při výrobě skříní byly použity následující materiály.

• Ocel • Korozivzdorná ocel
• Měď • Bronz
• Hliník • Epoxid
• Pryž EPDM • Různé plasty
• Plyn SF6

Kov rozváděče, součásti z plastu a pryže EPDM mohou být recyklovány.
Přístrojové transformátory a senzory izolované epoxidovou pryskyřicí je
možno rozbít, takže se mohou součásti z mědi uvnitř regenerovat.

Materiál odpínače Odpínač SFG obsahuje např. měď a plyn SF6, což jsou hodnotné materiály
pro recyklaci. Recyklace/odstranění může být zadána smlouvou ABB nebo
speciální firmě (viz 7 Kvalita výrobku a ochrana životního prostředí).

Reference Technická zpráva IEC 1634 (1995):“Spínací přístroje a rozváděče vysokého
napětí – Použití a manipulace s fluoridem sírovým (SF6) ve spínacích
přístrojích a rozváděčích vn a vvn“, článek 6.5:
“Zpracování zařízení plněného SF6 na konci životnosti“.
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Informace uvedené v této publikaci jsou
všeobecně platné pro popsané zařízení.
V budoucnosti mohou být prováděny změny
bez oznámení.


