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V a š e   b e z p e č n o s t   m á   p ř e d n o s t  -  v ž d y  !

Proto uvádíme tato doporučení na začátku našeho manuálu:

- Instalujte rozváděče pouze v uzavřených prostorách vhodných pro provoz elektrických
zařízení.

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

- Dodržujte v plném rozsahu právně uznávané normy (IEC nebo místní) připojovací
podmínky místních rozvodných podniků a příslušné bezpečnostní předpisy.

- Postupujte podle příslušných informací v návodu při všech činnostech týkajících
se rozváděče.

Věnujte zvláštní pozornost poznámkám o nebezpečí v návodě označených tímto
výstražným symbolem.

VÝSTRAHA !

Zajistěte, aby za provozních podmínek rozváděče nebyly překračovány
specifikované údaje.

Uložte manuály tak, aby byly přístupné všem pracovníkům zabývajícím se instalací,
provozem a údržbou.

Pracovníci uživatele jsou povinni postupovat odpovědně ve všech případech týkajících
se bezpečnosti při práci a správné manipulace s rozváděčem.

VÝSTRAHA !

Řiďte se vždy podle instrukcí v manuálu a

dbejte na uznávaná pravidla technické praxe !

Nebezpečné napětí může způsobit vážná zranění nebo smrt!

Před zahájením jakékoliv práce na tomto zařízení

odpojte napájecí napětí, potom uzemněte a zkratujte.

Kontaktujte nás!

Jestliže máte jakékoliv další otázky k tomuto manuálu, pracovníci
našich poboček Vám rádi poskytnou požadované informace.
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1 Souhrn

Výrobní řada Uniswitch Rozváděče Uniswitch jsou buď pevného a nebo výsuvného provedení.

V tomto manuále se vztahují podrobnosti na pevné provedení
a v případě rozdílů jsou podrobnosti o výsuvném provedení (pevné +
výsuvné) obsaženy jako poznámky nebo v případě např. konstrukce
skříně jako samostatné články.

Technická dokumentace Technická dokumentace rozváděče Uniswitch sestává ze dvou
publikací: Návodu pro  obsluhu a údržbu a instalačního návodu.

Kritická sdělení Sdělení kritická pro uživatele jsou uvedena takto:

• …pro Nebezpečí

• …pro Výstrahu

• …pro Upozornění

• …pro Poznámku
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2 Přeprava a skladování

2.1 Stav při dodávce

Balení dodávky Uniswitch je dodáván jako jednotlivé skříně nebo jako rozváděčové
jednotky o délce nejvýše 2,0 m a se zavřenými dveřmi. Velikost balení
závisí na počtu skříní a musí být určena samostatně pro každý případ.

V závodě smontované skříně jsou kontrolovány ve výrobním podniku z
hlediska kompletnosti podle zakázky a současně podrobeny kusové
zkoušce (obyčejně bez zkoušky střídavým napětím na přípojnicích) podle
publikace IEC 60298, čímž je ověřena jejich bezvadná konstrukce a funkce.

Přípojnice jsou sestaveny ve skříni vypínače, ale materiál přípojnic mezi
dvěma skříněmi a konec přípojnice, spojovací materiál a příslušenství jsou
baleny odděleně.

V době odeslání jsou výsuvné části v pracovní poloze.

2.2 Vybalení na místě instalace

Skladování a prohlídka Rozváděč Uniswitch je určen jen pro vnitřní instalaci. Proto je důležité
sladovat rozváděčové skříně co nejdéle v jejich přepravních obalech.

Obaly se mají otevřít jen pro prohlídku možných poškození při
přepravě. Po prohlídce se mají obaly obnovit do původního stavu.

Jakákoliv poškození při přepravě se mají hlásit ihned zasilateli/
přepravci. Jestliže je instalace rozváděče prováděna ihned po dodání,
mohou se přepravní obaly odstranit s výjimkou plastové folie na
skříních, která se má odstranit na místě finální instalace rozváděče.
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Obr. 2.1
Dvě skříně Uniswitch na paletě.

Všeobecně V závislosti na typu skříně jsou skříně upevněny na paletě buď s použitím
samostatných upevňovacích desek (90.1, obr. 2.2) umístěných vně skříně,
nebo s použitím šroubů (90.2 (4 ks), obr. 2.3) uvnitř skříně (upevnění
v rozích).

Obr. 2.2 Obr. 2.3
Upevňovací deska vně skříně Šrouby uvnitř skříně

Instrukce 1) Odstraňte plastovou fólii ze skříní.

2) Demontujte a odložte upevňovací desky a šrouby. Tyto již nebudou
zapotřebí.



ABB

Uniswitch - Instalační návod

8

2.3 Přeprava skříní na místě instalace

2.3.1 Všeobecná varování a upozornění

Provádějte nakládání, jen když je zajištěno, že byla
provedena veškerá preventivní opatření pro ochranu
osob a materiálu.

! Rozváděčové skříně se mají obvykle přepravovat ve svislé
poloze. Vezměte v úvahu vysokou polohu těžiště. Naklánění
nebo převracení se má zabránit. Pokud je to nutné mohou
se jednotlivé skříně dopravovat horizontálně např. z důvodu
malé výšky dveří. V takových případech se musí skříň
podpírat na široké ploše.

2.3.2 Instrukce

Přepravní jednotky Přepravní jednotky obsahují obyčejně jednotlivé skříně a ve výjimečných
případech malé skupiny skříní. Každá skříň je vybavena čtyřmi závěsnými
oky.

Přepravní instrukce Skříně se mají přepravovat horizontálně ručním vidlicovým zdvižným
vozíkem nebo vidlicovým vozíkem nebo výjimečně pomocí válečků (s
použitím nejméně čtyř válečků).

! Přepravní jednotky se mají uložit na rovnou základnu.

Instrukce pro zvedání Pro zvedání použijte tyto prostředky:

• Jeřáb
• Vidlicový zvedací vozík a nebo
• Ruční zvedací vozík

Jestliže je k dispozici jeřáb, provádí se zvedání jednotlivé skříně se dvěma
nebo čtyřmi (v závislosti na velikosti skříně) závěsnými lany pomocí
závěsných ok umístěných na horní části skříně.

Při nakládání jeřábem proveďte následující:

1) Upevněte nosná lana odpovídající nosnosti se závěsnými háky (průměr
šroubu s okem: 34 mm).

2) Dodržte úhel lana vedoucího k háku jeřábu alespoň 60° oproti
horizontále.
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Obr. 2.4
Zvedání jeřábem

! Při zvedání několika skříní nebo celé rozváděčové jednotky
(nejvýše 4 skříně nebo maximální délka 2 m) se mají použít
čtyři závěsná lana dostatečné délky (viz obr. 2.4).

Obr. 2.5
Zvedání bez použití závěsných ok
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2.4 Hmotnosti

Tabulka 2.1  Hmotnosti různých skříní bez obalu.

Přibližná hmotnost/kg

Typ Výška = 1635 mm Výška = 1885 mm Výška = 1905 mm

skříně Hloubka = 900 mm Hloubka = 900 Hloubka = 1335

Šířka mm Šířka mm Šířka mm

735 500 700 375 500 750 800

SDC1 130 140 140 150

SDF2 140 150 150 160

CBC3 420 440

DBC 110 120 120 130

SEC 140 150 150 160

SBC3 420 440

BRC1 140 150 150 160

SMC3 440 460

CBW4 650

SBW4 680

1 bez přístrojových transformátorů
2 bez pojistek
3 bez vypínače
4 s vypínačem a proudovými transformátory

Tabulka 2.2  Hmotnost různých přístrojů

Přístroj Přibližná hmotnost/kg

Přístrojový transformátor 12/17,5 kV 25

Přístrojový transformátor 25 kV 30

Vypínač VD4/S 103

Vypínač VD4/US 115

Vypínač HD4/S 103

Vypínač HD4/US 125
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2.5 Dočasné skladování

2.5.1 Všeobecná varování a upozornění

Nevstupujte na HORNÍ ČÁST skříní!

! Balení se má ihned po dodání umístit do vnitřních prostor.
Podmínky musí vyhovovat požadavků prostředí podle
normy IEC 60721-3-1, klasifikace 1K3 (viz tabulka 2.3).

! Inhibitory, umístěné ve skříních jako ochrana proti vlhkosti
během přechodného skladování a přepravy, se nemají
odstraňovat před závěrem instalace.

! Maximální doba přechodného skladování skříní je 12
měsíců.  Při překročení maximální skladovací doby od data
balení již není zaručena ochranná funkce obalu. Proveďte
vhodná opatření, jestliže má přechodné skladování
pokračovat!

2.5.2 Optimální podmínky

Definice Optimální přechodné skladování, pokud je nutné, bez negativních následků
závisí na dodržení řady minimálních podmínek pro skříně a montážní
materiály.

Tabulka 2.3  Klimatické podmínky podle IEC 60721-3-1, klasifikace 1K3

Nejnižší teplota vzduchu - 5 °C
Nejvyšší teplota vzduchu + 40 °C

Nejnižší relativní vlhkost 5 %

Nejvyšší relativní vlhkost 95 %

Rychlost změny teploty 0,5 °C/min
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V závislosti na typu Zvláštní instrukce v závislosti na typu obalu jsou následující:
obalu:

1. Skříně se základním 1) Použijte suché a dobře větrané skladovací prostory s klimatem
obalem nebo bez obalu podle tab. 2.3.

2) Teplota v prostoru nesmí klesnout pod -5 ° C.

3) Nesmí působit žádné jiné nepříznivé vlivy okolí.

4) Skladujte skříně ve vzpřímené poloze.

5) Neskládejte skříně na sebe.

6) Skříně se základním obalem:

a) Otevřete obal, alespoň částečně.

7) Skříně bez obalu:

a) Volně zakryjte ochranou fólií.
b) Zajistěte dostatečné proudění vzduchu.
c) Kontrolujte pravidelně až do zahájení instalace, zda

nedochází ke kondenzaci.

2. Skříně s obalem 1) Skladujte přepravní jednotky:
pro přepravu po
moři nebo podobným • chráněné před povětrnostními vlivy,
obalem s vnitřní • v suchu,
ochranou fólií • chráněné před poškozením.

2) Kontrolujte obal z hlediska poškození.

2.6 Povinnosti při dodání

Povinnosti K povinnostem příjemce při dodání rozváděče na místo určení patří
mimo jiné:

• Překontrolování, že je dodávka kompletní, a že nedošlo k jejímu
poškození (např. z hlediska vlhkosti a jejího škodlivého působení) V
případě pochybností se musí obal otevřít a potom opět řádně uzavřít.

Vždy dokumentujte větší poškození pomocí fotografií.

• Jestliže se zjistí nedostatečné množství, vady nebo poškození při
přepravě, je nutno:

• je dokumentovat v příslušném nákladním listu

• a podat o nich ihned zprávu odesilateli nebo přepravci podle
příslušných ustanovení o ručení.



ABB

Uniswitch - Instalační návod

13

3 Montáž rozváděče na staveništi

3.1 Všeobecná varování a upozornění

! Při vystavení konečných podkladů pro provádění stavby je
nutno vzít vždy v úvahu závazné údaje ABB !

! V zájmu optimálního průběhu montáže a zajištění vysoké
úrovně kvality musí být montáž rozváděče na místě použití
provedena zvláště vyškolenými kvalifikovanými pracovníky,
nebo alespoň odpovědně vedena a kontrolována
odpovědnými osobami.

Je-li v horní části rozváděčových skříní namontován kanál pro odlehčení
tlaku nebo oddíl nízkého napětí montovaný v horní části, musí být
zajištěno, že je výška stropu pro ně dostatečná.

3.2 Přípravy

Před zahájením Rozvodna musí být při zahájení montáže zcela dokončena, vybavena
osvětlením a elektrickou přípojkou, uzavíratelná, suchá s možností větrání.

Musí být již ukončeny veškeré nutné přípravy jako např. otvory ve stěnách,
kanály atd. pro přivedení silových a ovládacích kabelů k rozváděči
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3.3 Rozměry

3.3.1 Upevňovací rozměry

Obr. 3.1
Upevňovací rozměry
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3.3.2 Rozměry skříní

Mezi zadní stranou rozváděče a stěnou rozvodny má být alespoň
250 mm (pevné provedení) nebo 50 mm (výsuvné provedení) prostoru
pro odlehčení tlaku. Tento prostor má být uzavřen upevněním plechu
(tloušťka alespoň 2 mm) mezi zadní částí rozváděče a stěnou rozvodny.

Jestliže je rozváděč umístěn uprostřed rozvodny, musí být vybaven
kanály pro odlehčení tlaku.

Výkresy Následující výkresy ilustrují hlavní rozměry a potřeby prostoru různých
typů skříně.

Obr. 3.2 Obr. 3.3
Skříně typů SDC, SDF, DBC, Skříně typů CBC, SMC, SBC
BRC, SEC A = 230 mm při H = 1635

A = 480 mm při H = 1885
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Obr. 3.4
Hlavní rozměry skříní v mm (výsuvné provedení)

Obr. 3.5
Rozměry oddílu nízkého napětí (volitelné)
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3.3.3 Rozměrové náčrtky dna

3.3.3.1 Jednofázový kabel

Obr. 3.6
Jednofázový kabel
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3.3.3.2 Třífázový kabel

Obr. 3.7
Třífázový kabel
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3.3.4 Příklady uspořádání místnosti

Obr. 3.8
Příklad uspořádání místnosti pro rozváděč pevného provedení

Obr. 3.9
Příklad uspořádání místnosti pro rozváděč výsuvného+pevného provedení
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3.4 Základy

3.4.1 Provedení základů

Všeobecně Rozváděč je nutno postavit na základ, který splňuje požadavek maximální
úchylky horizontální výšky 2 mm po délce a napříč rozváděče. Je obtížné
provést betonový základ, který splňuje výše uvedený požadavek přímosti,
proto jsou vyrovnání provedena kovovým rámem nebo instalací ocelových
plechů pod roh skříní, jestliže je to zapotřebí.

Nosnost podlahy a základu má být také dostatečná.

Obr. 3.10
Rozváděč postavený na kovovém rámu

Obr. 3.11
Rozváděč postavený na zvýšené podlaze
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Jestliže rozváděč sestává jen ze dvou skříní a nejsou obsaženy těžké
skříně, může se instalovat na betonovou podlahu.

Obr. 3.12
Rozváděč postavený na betonové podlaze
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3.4.2 Upevnění rozváděče k podlaze

Instrukce Při návrhu kabelových kanálů v betonové podlaze se mají použít
rozměrové náčrtky v kapitole 3.3.

• Rozváděč se musí upevnit na kovovém rámu přivařením pomocí
děr ve dně skříně (2 svařovací švy/skříň) nebo dvěma šrouby/skříň
(M12) přímo na betonovou podlahu. Upevnění rozváděče
sestávajícího z několika skříní je nutno provést upevněním každé
druhé skříně.

• Levá koncová skříň je upevněná z levé přední strany a pravých
zadních rohů podlahy skříně.

• Pravá koncová skříň je upevněná z pravé přední strany a levých
zadních rohů podlahy skříně.

! Před umístěním různých jednotek rozváděče kontrolujte
rovinnost podlahy se zvláštní pozorností k podélnému
vyrovnání (maximální rovinnost 2/1000).

! Koncové skříně rozváděče se mají vždy upevnit podle obr.
3.13.

Obr. 3.13
Upevnění koncových skříní
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Upevnění s kotevními 1) Očistěte místo instalace
šrouby na betonovou
podlahu 2) Na cementovém koberci viditelně narýsujte obvod všech jednotek

tvořících rozváděč, přičemž je nutno vzít v úvahu minimální
bezpečné vůle stěn.

3) Vyrovnejte podlahu jak podélně tak příčně.

4) Vrtejte podlahu v předpokládaných upevňovacích bodech podle
vrtacích výkresů na cementovém koberci. Pro provedení otvorů použijte
vrtací kladivo s vhodným vrtákem.

5) Po instalaci skříní vložte do otvorů rozpínací kotevní šrouby.
(čtyři šrouby pro skříň).

Upevnění na 1) Očistěte místo instalace
plovoucí podlahu

2) Na cementovém koberci viditelně narýsujte obvod všech jednotek
tvořících rozváděč, přičemž je nutno vzít v úvahu minimální bezpečné
vůle stěn.

3) Vrtejte podlahu v předpokládaných upevňovacích bodech podle
vrtacích výkresů na cementovém koberci. Pro provedení otvorů použijte
vrták vhodného průměru pro typ prováděného upevnění. (otvor průchozí
nebo se závitem).

3.4.3 Montáž rozváděčových skříní

Instrukce Jednotlivé kroky montáže jsou následující:

1) Vyjměte výsuvné části (pokud jsou obsaženy) ze skříní rozváděče
a vhodně chráněné je uskladněte.

2) Potom přepravte skříně rozváděče v pořadí podle plánu rozváděče
na připravené místo instalace.

3) Vyrovnejte skříně rozváděče na podlaze do správné polohy a vertikálně
(odchylky hran skříní od kolmice nesmí překročit zvláště v přední části
2 mm) a sešroubujte je.

Doporučuje se začít sestavování rozváděče s více než 10 skříněmi od
středu.

4) Po bezvadném sestavení rozváděče upevněte skříně hmoždinkami
na betonovou podlahu nebo je adekvátně přišroubujte
k základovému rámu.
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3.5 Spojování skříní

3.5.1 Spojování skříní v kabelovém oddílu

Ve skříních pevného provedení jsou pro vzájemné spojení skříní
v kabelovém oddílu v přední a zadní části bočních stěn pro skříně vysoké
1635 mm čtyři otvory 11x20 mm (pět otvorů pro skříně vysoké 1885 mm).

Otvory jsou vertikální v pravých bočních stěnách a horizontální v levých
bočních stěnách, takže je přijatelná malá tolerance pro montáž.

Spojení se provádí podložkou 10,5, šroubem M10x20 a maticí M10.
Utahovací moment upevňovacích šroubů má být 10 Nm.

Ve skříních výsuvného provedení je pro vzájemné spojení skříní
v kabelovém oddílu v přední a zadní části krycí desky pět
otvorů 11x20 mm.

Otvory jsou vertikální v pravé boční krycí desce a horizontální v levé
boční krycí desce, takže je přijatelná malá tolerance pro montáž.

Spojení se provádí podložkou 10,5, šroubem M10x20 a maticí M10.
Utahovací moment upevňovacích šroubů má být 10 Nm.

3.5.2 Spojování skříní v sekundárním oddílu

V sekundárním oddílu se skříně spojí pomocí tří otvorů f8 v těsné
blízkosti přední části sekundárního oddílu.

Spojení se provádí podložkou 6,5, šroubem s válcovou hlavou M6x20 a
maticí M6. Utahovací moment upevňovacích šroubů má být 5 Nm.

Obr. 3.15
Otvory v sekundárním
oddíle

Obr. 3.14
Otvory v bočních
stěnách skříní
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3.5.3 Spojování skříní ze zadní horní části

Pro zajištění spojení zadní horní části skříní se shora montuje podložná
deska délky asi 20 cm.

Podložná deska se zatlačí co nejníže do švu zadní horní části skříní.

Obr. 3.16
Poloha podložné desky

3.5.4 Spojování skříní na horní části

Instrukce Jako konečný krok při spojení skříní se zajistí švy střechy mezi skříněmi.
Toto se provede montáží podložné desky stejné délky jako je hloubka
skříně do švů.

Deska se má zatlačit tak hluboko, aby se ohyb na jejím konci dotýkal
spodní hrany švu.

Deska musí být uprostřed zajištěna šroubem.

Obr. 3.17 Obr. 3.18
Nastavování horní desky Horní deska nastavená v poloze
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3.6 Spojování přípojnic

3.6.1 Všeobecná varování a upozornění

Na krycí desce je umístěna výstražná značka indikují-
cí vysoké napětí pod střechou.

! Doporučujeme montáž přípojnic ze strany skříně.

Utahovací moment spoje pro jiná spojování přípojnic než popsaná níže
je 35 Nm.

Všeobecně Spojení přípojnic v koncových skříních jsou provedena otvory v horní části
sousedních skříní. Přístup k přípojnicím je možný jednak shora po
odšroubování horní desky 1.1 (viz celkový pohled v Návodu pro obsluhu
a údržbu rozváděče Uniswitch) nebo ze strany, jestliže není namontována
bočnice.

Instrukce (obě 1) Očistěte izolaci na dílech přípojnic měkkým, suchým
provedení rozváděče) hadrem a zkontrolujte, zda izolace není poškozena. Mastné nebo

přilnavé znečištění odstraňte, jak popsáno v Návodu pro obsluhu
a údržbu rozváděče Uniswitch.

2) Očistěte spoje přípojnic:

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

• Nepostříbřené plochy spojů jsou buď očištěny drátěným kartáčem
se zachováním tukového filmu, nebo očištěny netkanou látkou pro
čištění bez kovů a rovnoměrně namazány tenkou vrstvou Isoflexu
Topas NB 52.

3) Přípojnice zamontujte po skříních. Sešroubujte jednotlivé díly přípojnic
postupně (v závislosti na uspořádání systému) a v ose s plochým
vodičem odbočky.
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3.6.2 Pevné provedení rozváděče

Přístup do oddílu
přípojnice

Obr. 3.19
Místa šroubů v oddílu přípojnice (skříň šířky 500 mm – pevné provedení rozváděče)

Oddíl přípojnic je zakrytý krycí deskou. Krycí deska je upevněna ke skříni
zepředu a ze zadu šrouby. U skříně šířky 375 mm je použito 6 šroubů a u
skříně šířky 500 mm 8 šroubů.

Přístup do přípojnicového oddílu je možný po povolení šroubů a demontáži
krycí desky.

Krycí desky na koncových skříních rozváděče není možno demontovat.
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Obr. 3.20
Spojování přípojnic ve skříních 12 kV a 17,5 kV, do 630 A (pevné provedení)

a: Šroub se šestihrannou hlavou M10x40

b: Pružná podložka, otvor �10,5

c: Měděná přípojnicová podložka, vnější průměr �30, výška 8 mm, otvor �10,5

d: Měděný pas 40x8 bez izolace se zaoblenými hranami

Obr. 3.21
Spojování přípojnic ve skříních 25 kV, do 630 A (pevné provedení)

a: Šroub se šestihrannou hlavou M10x40

b: Pružná podložka, otvor �10,5

c: Měděný vyrovnávací kroužek, vnější průměr �30, výška 8 mm, otvor �10,5

d: Izolovaný měděný pas 40x8 se zaoblenými hranami

f: Kryt pro řízení pole (hliník a pryž EPDM)
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Instrukce pro spojování 1) Montujte přípojnice s jejich ohnutým koncem vždy napravo.
přípojnice 12 a 17,5 kV

2) V levé koncové skříni namontujte konec přípojnice na svorku odpínače
SFG.

3) Namontujte na přípojnici měděnou přípojnicovou podložku stejné
tloušťky jako přípojnice.

4) V pravé koncové skříni rozváděče namontujte přípojnicovou podložku
mezi ohnutý konec přípojnice a horní svorku odpínače SFG.

5) Proveďte spoje přípojnice s pružnou podložkou 10,5 a šroubem se
šestihrannou hlavou M10x40. Utahovací moment spoje je 35 Nm.

Dodatečné instrukce Přípojnicové spoje 25 kV se provádí stejným způsobem jako přípojnicové
spoje 12 a 17,5 kV s následující výjimkou: Přípojnice 25 kV jsou vždy
izolované.

1) Na spoje přípojnic 25 kV montujte dvoudílné kryty pro řízení pole
(sestávající z hliníkové dílu a dílu z pryže EPDM) podle následujících
obrázků.

Obr. 3.22 Obr. 3.23
Hliníkový kryt s jedním výřezem pro koncové skříně. Hliníkový kryt se dvěma výřezy pro střední skříně.

(obrácený)

Obr. 3.24 Obr. 3.25
Kryt z pryže EPDM s nízkým výřezem pro levé Kryt z pryže EPDM s vysokým výřezem pro pravé
koncové skříně. koncové skříně.
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Obr. 3.26
Kryt z pryže EPDM se dvěma výřezy pro střední skříně (obrácený)

Obr. 3.27 Obr. 3.28
Hliníkové kryty pro řízení pole. Hliníkové kryty pro řízení pole zakryté kryty

z pryže EPDM.
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3.6.3 Výsuvné provedení rozváděče

Přístup do oddílu Odnímatelný horní ventilační prvek skříně výsuvného provedení je upevněn
přípojnice ke krycí desce šesti šrouby, dva na každé straně a jeden na každém konci.

Přístup do oddílu přípojnice je možný po povolení šroubů a demontáži
prvku (10.6).

Obr. 3.29
Odnímatelný prvek a místa upevňovacích šroubů

Obr. 3.30
Pohled po demontáži horního ventilačního prvku



ABB

Uniswitch - Instalační návod

32

Všeobecně Ve výsuvném provedení skříní jsou upevněny přípojnice (40) na podpěrných
izolátorech (41.1) a připojeny k vodiči odboček (41) ve výrobním podniku.
Spony (40.5) pro spojování přípojnic jsou také namontovány na konci
přípojnic. Přípojnice mezi skříněmi (40.4) jsou balené samostatně.

Obr. 3.31 Obr. 3.32
Přípojnice před instalací Prvek přípojnice 25 kV, 1250 A

Montáž Viz také článek 3.6.1.

1) Demontujte matice, podložky a šrouby spon (40.5), ale neztraťte tyto
součásti.

2) Namontujte přípojnice (40.4) mezi skříně. Správná poloha přípojnic a
spon je uvedena na obr. 3.33 a obr. 3.34.

Dbejte, aby jste zachovali původní pořadí a orientaci matic, podložek
a šroubů spon – matice a podložky jsou umístěné na horní straně
přípojnice. Utahovací moment spojení je 35-45 Nm.

Obr. 3.33 Obr. 3.34
Spojení přípojnice pohled shora Spojení přípojnice pohled zespodu
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Obr. 3.35
Montáž přípojnic mezi dvěma skříněmi (výsuvné provedení)

Konce přípojnice Konce přípojnic musí být vždy chráněny koncovým krytem (40.3).
Normálně je koncový kryt namontován ve výrobním podniku.

Obr. 3.36
Pohled do oddílu přípojnice (výsuvné provedení)
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3.7 Montáž kanálů odlehčení tlaku

Kanály odlehčení tlaku jsou volitelná část dodávky a instrukce jsou
poskytovány samostatně. Kontaktujte nás pro podrobné instrukce.
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4 Připojení kabelů

4.1 Příprava montáže kabelů

Instrukce 1) Demontujte dveře kabelového prostoru.

! Dveře je možno otevřít jen, když je odpínač v uzemněné
poloze  a blokovací jednotka je v poloze otevření dveří (door
open).

2) Povolte 4 šrouby desky základny dna v přední části prahu dveří skříně.

Obr. 4.1
Šrouby v desce základny
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3) Povolte 4 šrouby z prahu dveří a demontujte práh dveří ze skříně
jeho zatlačením přímo dopředu v jeho bočních vedeních.

Obr. 4.2 Obr.4.3
Šrouby na prahu dveří / 1 Šrouby na prahu dveří / 2

Obr. 4.4
Šrouby na prahu dveří / 3
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4) Demontujte desky podlahy, včetně součástí z plastu, z fází L1 a L2
jejich vytažením dopředu v jejich bočních vedeních.

5) Demontujte přední desku podlahy a plastové kabelové hrdlo fáze L3.

! Deska podlahy nejvíce vzadu fáze L3 se nemá demontovat.

Obr. 4.5
Deska podlahy
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4.2 Montáž kabelů

Skříně pevného 1) Vtáhněte kabely otevřeným dnem do skříně. Změřte a zkraťte
provedení kabely na dostatečnou délku při uvážení instalace kabelových

koncovek a kabelových ok.

2) V průběhu instalaci vodiče fáze L3 vyhněte vodiče fáze L1 a L2 ven
otevřenou přední částí skříně.

3) Připojení vodiče fáze L3

a) Vezměte plastové kabelové hrdlo a navlékněte ho na vodič.
Naměřte správnou délku kabelu při uvážení správného umístění
hrdla.

b) Instalujte nezbytnou kabelovou koncovku a nalisujte na vodič
vhodné kabelové oko.

c) Povolte matici a pružnou podložku konektoru.

d) Zavěste vodič jeho kabelovým okem na šroub konektoru.

e) Namontujte podložku pro odlehčení tlaku, pružnou podložku a
matici.

f) Utáhněte spoj vhodným momentem, ve skříních odpínače a
vypínače 55 Nm a ve skříních odpínače s pojistkami 35 Nm.

g) Vsuňte přední podlahovou desku (hliník) v jejich bočních vedeních,
přitáhněte ji k desce podlahy nejvíce vzadu a spojte je šrouby M6.
Při uvážení velikosti vodiče použijte správnou velikost kabelové
příchytky a upevněte kabel dostatečně pevně na průchodku nejvíce
vzadu, tak aby byla zachována přímost kabelu od místa upevnění
k připojovacímu šroubu.

4) Připojení vodiče fáze L2

a) Vsuňte podlahovou desku (ocel), která je nejvíce vzadu, fáze L2
v jejich vedeních a přitáhněte ji k podlahové průchodce fáze L3.

b) Vezměte předběžně zkrácený vodič fáze L2 a pokračujte podle čl.
3) výše.

5) Připojení vodiče fáze L1

a) Vsuňte podlahovou desku (ocel), která je nejvíce vzadu, fáze L1
v jejich vedeních a přitáhněte ji k podlahové průchodce fáze L2.

b) Vezměte předběžně zkrácený vodič fáze L1 a pokračujte podle
čl. 3) výše.
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4.2.1 Silové kabely ve skříních výsuvného provedení

Obr. 4.6
Rozměry připojení silových kabelů rozváděče Uniswitch

Obr. 4.7
Částečný pohled na připojení a zaústění kabelů

Standardní způsob přivedení silových kabelů do rozváděče je znázorněn
na obr. 4.6. Kabely jsou přivedeny zespodu krytem podlahy, který je v
místě vstupu kabelů dělený obr. 4.8. Kabely procházejí přes pryžové
redukční kroužky (11.5), které je možno upravit na požadovaný průměr
kabelu v rozmezí 20 až 45 mm. Kabely jsou připevněny ve skříni pomocí
kabelových svorek (11.1), namontovaných na kabelových lištách (11.6),
které jsou součástí krytu podlahy skříně. Svorky umožňují připevnit kabely
o průměrech až do 45 mm.
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Před montáží kabelů • Povolte kabelové svorky (11.1)

• Povolte podlahové desky (11.3) a (11.4)

Obr. 4.8
Pasy (48.1) jsou opatřeny otvory pro šrouby M12. Ve všech případech
se provádí uzemnění stínění kabelů na liště nesoucí kabelové svorky.
Kabelová lišta je spojena se zemním potenciálem.

Vůle (L) primárního připojení kabelů napěťových transformátorů má
být nejméně 80 mm, viz obr. 4.16.

Jestliže nejsou ve skříni napěťové transformátory, je zde možno
instalovat tři pevně montované svodiče přepětí.

Do typových skříní se předpokládá připojení jednožilových kabelů s
plastovou izolací. Pro všechna netypická kabelová připojení nebo pro
specielní kabely (např. pro třížilové kabely, pro kabely s papírovou nebo
speciální izolací, atd.) je nutné dosažení dohody mezi zákazníkem a
dodavatelem.
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Instrukce 1) Vsuňte silové kabely, upravte jejich délku a sejměte izolaci.

2) Přizpůsobte redukční kroužky (11.5) průměru kabelu a nasuňte je na
kabel.

3) Připravte a namontujte kabelové koncovky na žíly kabelů podle
návodu výrobce.

4) Připojte kabelová oka na připravené připojovací pasy (48.1) bez
pnutí.

5) Připojte uzemnění kabelů.

6 Namontujte desku podlahy (11.4) a (11.3).

7) Posuňte redukční kroužky (11.5) dolů tak, aby drážky v kroužcích
zapadly do odpovídajících výřezů v krytech dna. Tím jsou utěsněny
průchody kabelů.

Připevněte kabely do připravených kabelových svorek (11.5) (maximální
utahovací moment použitelný pro šrouby svorek je 9 �2 Nm).

Kabelový proudový Jestliže má být ve skříni kabelový proudový transformátor (45.3), musí
transformátor se instalovat pod ni, viz obr. 4.6.

Demontujte konstrukci kabelového zaústění obr. 4.8 a upevněte držáky
(11.7) kabelového proudového transformátoru ke konstrukci podlahy.

Obr. 4.9
Kabelový proudový transformátor a jeho upevňovací držáky
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4.2.2 Ovládací kabely

Zaústění ovládacích kabelů ve skříni je ve dně. Kabely jsou přivedeny ze
dna do oddílu nízkého napětí vnitřním kabelovým průchodem (10.7) o
velikosti 30x60 mm. Vnitřní zapojení mezi skříněmi je možno snadno
provést otvory v bočnicích oddílu nízkého napětí.

V závislosti na dodacích podmínkách jsou tři rozdílné zvyklosti co se týká
zapojení mezi skříněmi:

• Zapojení není obsaženo

• Zapojení dodáno svinuté ve svazku v oddílu nízkého napětí

• Zapojení dodáno ve svazku vybavené zástrčkami konektoru

Pro přívod ovládacího kabelu je k dispozici několik volitelných
možností:

• Na obou koncích rozváděče nohou být montovány boční
průchody (80.7)

• Průchod (80.6) může být také umístěn na horní části rozváděče pro
přívod kabelů přicházejících např. z nástropního kabelového roštu.

Obr. 4.10 Obr. 4.11
Zaústění ovládacího kabelu Průchod na horní části skříně
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4.3 Uzemnění rozváděče

Instrukce Uzemńovací svorku je nutno připojit k hlavní uzemňovací přípojnici (11.2)
skříně (3x30 mm Cu). Připojovací bod je označen značkou uzemnění
zařízení.

Připojení se provede pružnou podložkou 12 šroubem se šestihrannou
hlavou M12x30 a šestihrannou maticí M12. Utahovací moment
připojovacího šroubu je 70 Nm.

Ve větších rozváděčích (více než 8 skříní) připojte uzemňovací svorku
v obou koncových skříních rozváděče.

Obr. 4.12 Obr.4.13
Uzemňovací přípojnice Umístění značky uzemnění
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Jestliže jsou skříně spojené podle článku 3.5, je propojení mezi skříněmi
schopno přenášet jmenovitý krátkodobý proud a dynamický proud pro
uzemňovací obvod.

Volitelně mohou být hlavní uzemňovací přípojnice (11.2) obr. 4.12 spojeny
v přední části skříní s použitím dodatečných uzemňovacích přípojnic (3x25
mm Cu).

Proveďte toto připojení pružnou podložkou 10,5, šroubem s hlavou se
zapuštěným šestihranem M10x35 a šestihrannou maticí M10. Utáhněte
připojovací šroub momentem 40 Nm.

Obr. 4.14
Umístění značky uzemnění na uzemňovací přípojnici

4.4 Ukončení montáže kabelů

Instrukce 1) Namontujte a upevněte práh dveří skříně, který byl demontován při
přípravě připojení kabelů (viz 4.1).

2) Namontujte desku základny v přední části prahu skříně (viz 4.1).

3) Kontrolujte, že jsou připojena stínění přívodních (vývodních) kabelů
k hlavní uzemňovací přípojnici skříně. Kontrolujte také zapojení, jestliže
jsou instalovány proudové transformátory.
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4.5 Závěrečné montážní práce

Kontrolní body • Kontrolujte lakované části zařízení s ohledem na možné poškození,
v případně potřeby opravte (viz také instrukce pro opravu v Návodu
pro obsluhu a údržbu rozváděče Uniswitch).

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

• Rozváděč pečlivě očistěte.

• Odstraňte ze skříní rozváděče všechny cizí předměty.

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

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

• Ověřte volný chod odpojovacích kontaktů a mechanismů blokování a
v případě potřeby je znovu namažte mazadlem Isoflex Topas NB 52
(viz také instrukce pro opravu v Návodu pro obsluhu a údržbu
rozváděče Uniswitch).

• Zasuňte výsuvné části s vypínači (pokud jsou obsaženy) do skříní a
připojte ovládací zapojení.

• Řádně uzavřete dveře skříní.
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4.6 Příklady

Obr. 4.15
Uspořádání kabelů pro skříně odpínače (SDC).
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Obr. 4.16
Uspořádání kabelů pro skříně odpínače s pojistkami (SDF) skříně s vypínačem
(CBC).
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Obr. 4.17
Uspořádání kabelů pro skříně výsuvného provedení (CBW).
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5 Montáž vybavení

5.1 Montáž vypínačů

Všeobecně Vypínač je nutno zvedat do skříně.

V průběhu montáže se mají použít správné utahovací momenty podle
tabulky 5.1.

Tabulka 5.1  Utahovací momenty pro vypínač

Připojení Utahovací moment/Nm

Přípojnice-přípojnice 35

Přípojnice –HD4/S 20 (horní póly)

35 (spodní póly)

Přípojnice-VD4/S 68

Přípojnice-SFG 35

Přípojnice-proudový transformátor 56 - 70

Obr. 5.1
Vypínač
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1) Před zvedáním vypínače sejměte plastové kryty a demontujte
připojovací pasy z horních pólů.

Obr. 5.2 Obr. 5.3
Sejmutí plastových krytů Demontáž připojovacích pasů

2) Zvedněte vypínač do stejné úrovně jako je montážní podlaha
vypínače.

3) Zasuňte ručně vypínač do jeho vedení a zatlačte dovnitř.

! Neodjíždějte se zdvižným vozíkem, dokud není vypínač
úplně ve skříni, protože vypínač je v přední části velmi těžký.

Obr. 5.4 Obr. 5.5
Zvedání vypínače Zasunutí vypínače do vedení
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4) Namontujte upínací desku ve dně přední části vypínače se 4
upevňovacími šrouby/maticemi.

Obr. 5.6 Obr. 5.7
Montáž upínací desky Montáž přípojnic

5) Namontujte přípojnice, začněte se spodními póly vypínače. Potom
připojte přípojnici na horní póly vypínače s použitým připojovacího
pasu. Jestliže je nutno montovat smršťovací hadice na připojovací
pasy, má se toto provést před jejich přišroubování na místo.

Obr. 5.8 Obr. 5.9
Připojení HD4/S Připojení VD4/S

! Přípojnice skříní 25 kV CBC, SMC a SBC mají být opatřeny
smršťovací hadicí, kde je to možné.
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Obr. 5.10
Kryt pro řízení pole zakrývající připojovací pas

6) Po montáži vypínače vložte do kabelové přípojky (obr. 5.11) bílý
kontrolní kolík a připojte přípojku k vypínači. Dbejte na správnou polohu
ohebné hadice (HAD-US, obr. 5.12).

Obr. 5.11 Obr. 5.12
Zasunutí kontrolní kolíku do kabelové přípojky Připojení přípojky k vypínači
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5.2 Montáž motorového pohonu UEMC 40 K8_ pro UES-K3/2

Instrukce 1) Ovládejte odpínač SFG do uzemněné polohy.

2) Přepněte blokovací volič do polohy „Door open“ (otevřené dveře).

3) Otevřete dveře kabelového prostoru a dveře prostoru sekundárních
přístrojů.

4) Demontujte plastový kryt (A) jeho stlačením dvěma prsty.

5) Povolte čtyři šrouby (B) a demontujte blokovací jednotku.

Obr. 5.13
Demontáž blokovací jednotky

6) Ovládejte odpínač SFG do vypnuté polohy.

7) Uvolněte ukazatel polohy a ovládací zařízení uvolněním pojistného
kroužku. Potom zařízení demontujte.

Obr. 5.14
Uvolnění ukazatele polohy a ovládacího zařízení
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Obr. 5.15 Obr. 5.16
Demontáž krycích desek Montáž motorového pohonu

8) Vytáhněte mosaznou ovládací hřídel a nastavte závěsné rameno do
správné polohy podle obr. 5.21.

9) Zatlačte ovládací hřídel zpět do původní polohy.

Povšimněte si, že motorový pohon nemá žádné upevňovací šrouby,
které je nutno utáhnout. Malá vůle mezi motorovým pohonem a mezní
plochou neovlivní funkci mechanismu.

Obr. 5.17 Obr. 5.18
Vytažení ovládací hřídele a nastavení závěsného Zatlačení ovládací hřídele zpět
ramene

10) Namontujte opět krycí desky, ukazatel polohy, ovládací zařízení a
blokovací jednotku.

  Reference Další informace jsou k dispozici v návodu na montáž a obsluhu pro
UEMC 40 K8_.
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5.3 Montáž pomocných spínačů pro UES-K3/2

Instrukce Pomocné spínače je nutno montovat na vnější krycí desku UES-K3/2.

1) Demontujte vnější krycí desku a utáhněte šrouby momentem max.
1.3 Nm.

2) Za krycí deskou použijte pojistné matice nyloc.

Oba šrouby musí být utažené stejným momentem.

Zajistěte správnou montážní polohu pomocných spínačů a stačením
ověřte po montáži jejich normální pohyb.

Spínače indikující uzemnění jsou umístěné na pravé straně krycí desky.

Obr. 5.19 Obr. 5.20
Demontáž krycí desky Umístění spínačů indikujících uzemnění
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5.4 Montáž ukazatele polohy a ovládacího zařízení

Instrukce Odpínač SFG má být ve vypnuté poloze.

1) Zajistěte ukazatel polohy a ovládací zařízení pojistným kroužkem.

2) Kontrolujte, že umístění indikační hřídele polohy a kotouče je podle
obrázku níže.

Obr. 5.21
Umístění indikační hřídele polohy a kotouče (vypnutá poloha)
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5.5 Montáž motorového pohonu pro UES-A3M/2

Instrukce 1) Namontujte motorový pohon pro UES-A3M/2 pomocí 3 šroubů a
podložek.

2) Namontujte kryt pro zařízení pomocí šroubu a podložky.

Obr. 5.22 Obr. 5.23
Montáž motorového pohonu Montáž krytu pro motorový pohon
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5.6 Montáž pomocných spínačů pro UES-A3(M)/2

Namontujte pomocné spínače na krycí desku UES-A3(M)/2.

1) Utáhněte šrouby momentem max. 1,3 Nm.

Oba šrouby musí být utažené stejným momentem. Zajistěte správnou
montážní polohu pomocných spínačů a stačením ověřte po montáži
jejich normální pohyb.

Spínače indikující uzemnění jsou umístěné na pravé straně krycí desky.

Obr. 5.24
Pomocný spínač
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5.7 Montáž vypínací cívky

Namontujte vypínací cívku pomocí 2 šroubů a podložek.

Obr. 5.25 Obr. 5.26
Vypínací cívka Montáž vypínací cívky

5.8 Montáž indikačního systému pro proudové transformátory po hlavní
montáži

Všeobecně Někteří zákazníci používají proudové transformátory, které nejsou
vyráběné ABB Transmit. V takových případech jsou proudové
transformátory obvykle instalovány zákazníkem. Jestliže je zapotřebí
napěťová indikace přes proudové transformátory, mají se vzít v úvahu
následující informace.

• Napěťový indikační systém CL497/CL498 pro proudové transformátory
splňuje požadavky IEC 61243-5, jestliže je hodnota kapacitního děliče
C1 v proudovém transformátoru podle tabulky 5.2.

Tabulka 5.2  Doporučené hodnoty pro kapacitní děliče v proudových
transformátorech

Provozní napětí (kV) Hodnota C1 (pF)

6…7,2 23…40

10…12 19…33

13,8…17,5 13…23

20…24 10…18

Doporučuje se rovněž, aby rozptylová kapacita proudových
transformátorů byla mezi 20…90 pF.
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Informace uvedené v této publikaci
všeobecně platí pro popsané zařízení.
Změny mohou být prováděny bez oznámení.


