
UniMix
Kovově krytý vzduchem izolovaný rozváděč vysokého napětí
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VŠEOBECNÉ CHARAKTERISTIKY

Normální pracovní podmínky
Jmenovité provozní parametry jsou zaručeny za
následujících mezních podmínek:

Minimální teplota okolního vzduchu - 5 °C

Maximální teplota okolního vzduchu + 40 °C

Maximální relativní vlhkost 95 %

Poznámka: Pro provoz za jiných podmínek je
nutná konzultace s výrobcem.

Všeobecně
UniMix, kovově krytý vzduchem
izolovaný rozváděč vysokého napětí
pro vnitřní montáž je sestaven ze
standardizovaných jednotek.
Montáž a zkoušky se provádí v
plném rozsahu ve výrobním podniku.
Rozváděč UniMix je určen pro
následující přístroje:
• Vakuové vypínače typu VD4
• Vypínače typu HD4 s plynem SF

6

• Odpínače a odpojovače typu SHS2
s plynem SF

6

Provedení, která jsou
k dispozici
Rozváděč UniMix je k dispozici
v následujících provedeních:
• Standardní
• Odolné proti vnitřnímu oblouku

podle normy IEC 60298
(ČSN EN 60298) –  příloha AA

Oblasti použití
Rozváděč UniMix se používá
v sekundárních rozvodných
systémech vysokého napětí.
Zvláště se může použít
v transformačních stanicích a pro
ovládání a jištění napájecích vedení
a výkonových transformátorů.

Soulad s normami
Rozváděč UniMix odpovídá
následujícím normám:
• IEC 60298 (ČSN 60298)
Jednotlivé spínací přístroje
odpovídají příslušným normám.
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VŠEOBECNÉ CHARAKTERISTIKY

Ochrana proti vnitřnímu obloukovému
zkratu
Rozváděč UniMix v provedením odolném proti
oblouku zaručuje maximální bezpečnost obsluhy
i v případě, že dojde k vnitřnímu obloukovému
zkratu uvnitř jednotky.
Rozváděč je konstruován tak, aby snesl přetlak
způsobený vnitřním obloukovým zkratem
a vhodné kanály odvádí plyny vytvářené
obloukem mimo rozváděč.

Hlavní charakteristiky
Rozváděč UniMix se vyznačuje:
• Vzduchovou izolací všech částí rozváděče pod

napětím.
• Možností montáže u stěny
• Oddělením mezi prostory přípojnice, odpínače a

přívodu.
• Možností konstrukce mnoha různých řešení a

jednoduchého rozšíření již instalovaného
rozváděče

• Snadným přístupem k ovládacím prvkům
přístrojů

• Bezpečností obsluhy zaručovanou:
– Oddělením prostorů se stupněm krytí IP2X
– Kovovým oddělením a uzemněním

zaručovaným pouzdrem odpínače/odpojovače
z nerezavějící oceli.

– Izolačními součástmi s velkými povrchovými
vzdálenostmi pro zaručení izolace i v
prostorách s vysokým stupněm znečištění

– Izolací součástí odpínače pod napětí plynem
bez vlivu prostředí

– Uzemněním jak konstrukce skříně tak
komponentů.

• Na požadavek může být rozváděč UniMix
vybaven mikroprocesorovou jednotkou
REF542plus. Tato jednotka kombinuje veškeré
funkce jištění, řízení, měření atd. do jednoho
přístroje.
Jednotka REF542plus rovněž umožňuje dialog
s nadřazenými řídícími systémy a tím sběr
a zpracování dat zařízení.

Povrchová úprava
Jednotky UniMix se vyrábí z pokoveného plechu.
Dveře a čelní panely jsou opatřeny šedým
nátěrem RAL 7035. Vzhled povrchu je tlumeně
lesklý.

Standardní provedení má bočnice vyrobené
z pokoveného plechu (na požadavek jsou
k dispozici provedení s nátěrem RAL 7035).

Stupeň krytí
• IP2X pro rozdělení na prostory
• IP3X pro vnější krytí
• IP4X pro vnější krytí (na požadavek)
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Technická dokumentace
Pro získání podrobných informací o technických a aplikačních
aspektech rozváděče UniMix si vyžádejte následující publikace:

• Vypínače VD4/R

• Vypínače HD4/R

• Spínací a odpojovací přístroj SHS2

• Ochrana PR512

• Jednotka REF542plus
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VŠEOBECNÉ CHARAKTERISTIKY

Elektrické údaje

(1) Uvedené hodnoty platí pro
maximální teplotu
okolního vzduchu 40 °C.
Pro vyšší teploty je nutný
dotaz do ABB.

(2) Pro delší doby je nutná
konsultace s výrobcem.

Jmenovité napětí

Jmenovité izolační napětí

Zkušební napětí (50-60 Hz /1 min)

Impulsní výdržné napětí

Jmenovitý proud hlavní přípojnice (1)

Jmenovitý proud (1)
• vypínače
• odpínače
• odpojovače

Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (1 s)
• P1/F, ASR. A, R, Rac, M, P2, P3

Jmenovitý dynamický výdržný proud
• P1/F, ASR. A, R, Rac, M, P2, P3

Jmenovitý kmitočet

12 17.5 25

12 17.5 25

31.5-40-50 31.5-40-50 31.5-40-50

12.5-16-20 12.5-16-20 12.5-16-20

Systém řízení kvality
Vyhovuje požadavkům
norem ISO 9001,
certifikován externí
nezávislou organizací.

Zkušební laboratoř
Vyhovuje požadavkům
norem ISO/IEC 17025
(ČSN EN ISO/IEC
17025), akreditována
externí nezávislou
organizací.

Systém ekologického řízení
Vyhovuje požadavkům norem ISO 14001,
certifikován externí nezávislou organizací.

Výdržný proud při vnitřní obloukovém zkratu
Šířka jednotky
• 500 - 750 mm
• 500 - 750 mm
• 375 mm
• 375 mm

kA x 0.5 s
kA x 1 s
kA x 0.5 s
kA x 1 s

12.5 - 16 - 20
12.5 - 16

12.5 - 16 (2)
12.5

kV

kV

kV 28 38 50

kV 75 95 125

A 400/630/800/1250

A
A
A

kA

Hz 50-60 50-60 50-60

630 630 630
400/630 400/630 400/630
400/630 400/630 400/630

kA
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TYPICKÉ JEDNOTKY

Oddíly
Konstrukce každé jednotky je vytvořena výhradně
s použitím pokoveného plechu.
Každá jednotka se skládá z několika oddílů
s kovovými přepážkami mezi nimi.
Každá jednotka má zvláštní otvory pro upevnění
k podlaze a je vybavena průchodkami pro zaústění
vysokonapěťových kabelů a kabelů pomocných
obvodů se zpětným uzávěrem.
Všechny jednotky vybavené dveřmi mají blokování,
která umožní otevření dveří jen
za bezpečných podmínek.
Oddíl přípojnice je přístupný shora nebo z přední
strany po demontáži kovového krytu.
V každé jednotce je zvláštní kovově krytý kanál pro
oddělení obvodů nízkého napětí od obvodů
vysokého napětí.

Oddíl přípojnice (A)
Obsahuje hlavní přípojnicový systém. Přípojnice
vyrobené z elektrolytické mědi jsou upevněny ke
svorkám odpojovače nebo odpínače.

Do oddílu přípojnice je možno umístit tři
přípojnicové transformátory proudu nebo
alternativně tři přípojnicové transformátory
napětí.
V prvním případě musí být rozváděč sestaven
nejméně ze tří skříní a ve druhém nejméně ze
dvou.

Oddíl spínacího přístroje (B)
Oddíl spínacího přístroje je normálně oddělen od
oddílu přípojnice pomocí rotačního odpojovače
nebo odpínače. Obsahuje přístroje uvedené na
obrázku níže.

Pomocné obvody
Nízkonapěťová nástavba, obsahující normálně
užívané nízkonapěťové přístroje, se může
montovat před prostor přípojnice. Například:
– svorkovnice, zapojovací kanály a kabely pro

připojení pomocných obvodů jednotek;
– pomocné příslušenství vypínače a jednotky

(měřící přístroje, ochranná relé, řídící
a signalizační zařízení, pojistky, ochranné jističe
pomocných obvodů atd.).

1 Vypínač
2 Odpojovač
3 Proudové senzory
4 Odpínač
5 Pojistky
6 Uzemňovač

Jednotka
s odpínačem a pojistkami

Jednotka
s vypínačem

V závislosti na množství umístěných
přístrojů je možno zvolit oddíl
spínacího přístroje ze dvou různých
řešení:
– hloubka 235 mm
– hloubka 350 mm.
Jestliže se předpokládá použití
REF542plus, doporučuje se použít
oddíl spínacího přístroje s hloubkou
350 mm.
Zaústění kabelů pro vnitřní zapojení
skříně je provedeno pomocí
zvláštních otvorů ve stěnách prostorů
nn.
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P3 – Jednotka s odpínačem

Typy k dispozici (375 mm a 500 mm)

Ur Ir Ik

12-17.5-25 kV 400 A 12.5 kA

12-17.5-25 kV 400 A 16 kA

12-17.5-25 kV 400 A 20 kA

12-17.5-25 kV 630 A 16 kA

12-17.5-25 kV 630 A 20 kA

Volba: Jen pro jednotky
šířky 500 mm

Jednotka Odpínač

500 mm SHS2/T1 SHS2/T1M SHS2/T2

375 mm SHS2/T1/N SHS2/T1M/N SHS2/T2/N

Poznámky:
(1) Viz tabulka konfigurace proudových a napěťových transformátorů
(2) Kanál pro výfuk plynu. Zajištěno jen pro jednotku odolnou proti oblouku
(3) Použití toroidních jednofázových proudových transformátorů na

vysokonapěťových kabelech a na zvláštním držáku v zadní části skříně je možné
pro šířky 375 mm, 500 mm a 750 mm.

(4) Záměnné s kombinovaným senzorem podle DIN
(5) Může být připojeno ke všem kombinacím proudových a napěťových

transformátorů skříně.

Tabulka konfigurace proudových a napěťových transformátorů

Rozměry Jednotka 500 mm

Standardní Odolná pro oblouku

 (4)  (4)

 (4)(5) (4)(5)

 (5)  (5)

Jednotka 375 mm

Toroidní proudový
transformátor
Proudové transformátor
podle DIN (2 nebo 3)
Napěťový transformátor
podle DIN
Přípojnicový proudový
transformátor podle DIN
Přípojnicový napěťový
transformátor podle DIN

Toroidní proudový
transformátor
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TYPICKÉ JEDNOTKY

P2 – Jednotka s odpínačem a pojistkami

Typy k dispozici (375 mm a 500 mm)

Ur Ir Ik

12-17.5-25 kV 400 A 12,5 kA

12-17.5-25 kV 400 A 16 kA

12-17.5-25 kV 400 A 20 kA

12-17.5-25 kV 630 A 16 kA

12-17.5-25 kV 630 A 20 kA

Jednotka Odpínač

500 mm SHS2/T2F

375 mm SHS2/T2F/N

Notes
(1) –
(2) Kanál pro výfuk plynu. Zajištěno jen pro jednotku odolnou proti oblouku
(3) Použití toroidních jednofázových proudových transformátorů na

vysokonapěťových kabelech a na zvláštním držáku v zadní části skříně je možné
pro šířky 375 mm, 500 mm a 750 mm.

(4) Záměnné s kombinovaným senzorem podle DIN

Tabulka konfigurace proudových a napěťových transformátorů

Konfigurace Jednotka 500 mm

Standardní Odolná pro oblouku

 (4)  (4)

 (4)

Jednotka 375 mm

– – – –

– – – –

Toroidní proudový
transformátor
Přípojnicový proudový
transformátor podle DIN
Přípojnicový napěťový
transformátor podle DIN

Toroidní proudový
transformátor
Přípojnicový proudový
transformátor podle DIN
Přípojnicový napěťový
transformátor podle DIN
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P1/F – Jednotka s pevně montovaným vypínačem

Typy k dispozici

Ur Ir Ik

12-17.5-25 kV 400 A 12.5 kA

12-17.5-25 kV 400 A 16 kA

12-17.5-25 kV 400 A 20 kA

12-17.5-25 kV 630 A 16 kA

12-17.5-25 kV 630 A 20 kA

Odpojovač

SHS2/IB

Poznámky:
(1) Viz tabulka konfigurace proudových a napěťových transformátorů
(2) Kanál pro výfuk plynu. Zajištěno jen pro jednotku odolnou proti oblouku
(3) Použití toroidních jednofázových proudových transformátorů na

vysokonapěťových kabelech a na zvláštním držáku v zadní části skříně je možné
pro šířky 375 mm, 500 mm a 750 mm.

(4) Záměnné s kombinovaným senzorem podle DIN
(5) Pro 24 kV je možná instalace jen dvou senzorů
(6) Jen pro jednotku přípojnicové spojky

Tabulka konfigurace proudových a napěťových transformátorů

Rozměry Jednotka 750 mm

Standardní Odolná pro oblouku

 (4)  (4)

 (6)  (6)

 (6)  (6)

Toroidní proudový
transformátor
Proudové transformátory
podle DIN (2 nebo 3)
Napěťový transformátor
podle DIN

Proudové senzory
na vypínači (5)
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ASR – Jednotka s odpojovačem

Typy k dispozici (375 mm a 500 mm)

Ur Ir Ik

12-17.5-25 kV 400 A 12.5 kA

12-17.5-25 kV 400 A 16 kA

12-17.5-25 kV 400 A 20 kA

12-17.5-25 kV 630 A 16 kA

12-17.5-25 kV 630 A 20 kA

12-17.5-25 kV 630 A 20 kA

Jednotka Odpínač

500 mm SHS2/I

375 mm SHS2/I/N

TYPICKÉ JEDNOTKY

Poznámky:
(1) Viz tabulka konfigurace proudových a napěťových transformátorů
(2) Kanál pro výfuk plynu. Zajištěno jen pro jednotku odolnou proti oblouku
(3) Použití toroidních jednofázových proudových transformátorů na

vysokonapěťových kabelech a na zvláštním držáku v zadní části skříně je možné
pro šířky 375 mm, 500 mm a 750 mm.

(4) Záměnné s kombinovaným senzorem podle DIN
(5) Může být připojeno ke všem kombinacím proudových a napěťových

transformátorů skříně.

Volba: Jen pro jednotky
šířky 500 mm

Tabulka konfigurace proudových a napěťových transformátorů

Konfigurace Jednotka 500 mm

Standardní Odolná pro oblouku

 (4)  (4)

 (4)(5) (4)(5)

 (5)  (5)

Jednotka 375 mm

Toroidní proudový
transformátor
Proudové transformátory
podle DIN (2 nebo 3)
Napěťový transformátor
podle DIN
Přípojnicový proudový
transformátor podle DIN
Přípojnicový napěťový
transformátor podle DIN

Toroidní proudový
transformátor
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A – Jednotka s uzemňovačem

Typy k dispozici (375 mm a 500 mm)

Ur Ir Ik

12-17.5-25 kV 400 A 12.5 kA

12-17.5-25 kV 400 A 16 kA

12-17.5-25 kV 630 A 16 kA

12-17.5-25 kV 630 A 20 kA

12-17.5-25 kV 800/1250 A (*) 20 kA

(*) Jen pro jednotky šířky 500 mm.

Uzemňovač

SHS2/ES
(Jednotky šířky 375 mm bez zapínací schopnosti;
jednotky šířky 500 mm sezapínací schopností do
40 kA)

Poznámky:
(1) Viz tabulka konfigurace proudových a napěťových transformátorů
(2) Kanál pro výfuk plynu. Zajištěno jen pro jednotku odolnou proti oblouku
(3) Použití toroidních jednofázových proudových transformátorů na

vysokonapěťových kabelech a na zvláštním držáku v zadní části skříně je možné
pro šířky 375 mm, 500 mm a 750 mm.

(4) Záměnné s kombinovaným senzorem podle DIN

Tabulka konfigurace proudových a napěťových transformátorů

Konfigurace Jednotka 500 mm

Standardní Odolná pro oblouku

 (4)  (4)

Jednotka 375 mm

Toroidní proudový
transformátor
Proudové transformátory
podle DIN (2 nebo 3)
Napěťový transformáto
rpodle DIN

Toroidní proudový
transformátor
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R – Jednotka s pevnou spojkou

TYPICKÉ JEDNOTKY

Typy k dispozici (375 mm a 500 mm)

Ur Ir Ik

12-17.5-25 kV 400 A 12.5 kA

12-17.5-25 kV 400 A 16 kA

12-17.5-25 kV 400 A 20 kA

12-17.5-25 kV 630 A 16 kA

12-17.5-25 kV 630 A 20 kA

Poznámky:
(1) Viz tabulka konfigurace proudových a napěťových transformátorů
(2) Kanál pro výfuk plynu. Zajištěno jen pro jednotku odolnou proti oblouku
(3) Použití toroidních jednofázových proudových transformátorů na

vysokonapěťových kabelech a na zvláštním držáku v zadní části skříně je možné
pro šířky 375 mm, 500 mm a 750 mm.

(4) Záměnné s kombinovaným senzorem podle DIN

Tabulka konfigurace proudových a napěťových transformátorů

Konfigurace Jednotka 500 mm

Standardní Odolná pro oblouku

 (4)  (4)

Jednotka 375 mm

Toroidní proudový
transformátor
Proudové transformátory
podle DIN (2 nebo 3)
Napěťový transformátor
podle DIN

Toroidní proudový
transformátor
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Rac – Jednotka přívodního kabelu

Typy k dispozici (375 mm a 500 mm)

Ur Ir Ik

12-17.5-25 kV 400 A 12.5 kA

12-17.5-25 kV 400 A 16 kA

12-17.5-25 kV 400 A 20 kA

12-17.5-25 kV 630 A 16 kA

12-17.5-25 kV 630 A 20 kA

12-17.5-25 kV 800/1250 A (*) 20 kA

(*) Jen pro jednotky šířky 500 mm.
Poznámky:
(1) Viz tabulka konfigurace proudových a napěťových transformátorů
(2) Kanál pro výfuk plynu. Zajištěno jen pro jednotku odolnou proti oblouku
(3) Použití toroidních jednofázových proudových transformátorů na

vysokonapěťových kabelech a na zvláštním držáku v zadní části skříně je možné
pro šířky 375 mm, 500 mm a 750 mm.

(4) Záměnné s kombinovaným senzorem podle DIN

Tabulka konfigurace proudových a napěťových transformátorů

Konfigurace Jednotka 500 mm

Standardní Odolná pro oblouku

 (4)  (4)

Jednotka 375 mm

Toroidní proudový
transformátor
Proudové transformátory
podle DIN (2 nebo 3)
Napěťový transformátor
podle DIN

Toroidní proudový
transformátor
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TYPICKÉ JEDNOTKY

M – Jednotka měření

Typy k dispozici (375 mm a 500 mm)

Ur Ir Ik

12-17.5-24 kV 400 A 12.5 kA

12-17.5-24 kV 400 A 16 kA

12-17.5-24 kV 400 A 20 kA

12-17.5-24 kV 630 A 16 kA

12-17.5-24 kV 630 A 20 kA

12-17.5-24 kV 630 A 20 kA

Uzemňovač

SHS2/IF

Poznámky:
(1) Viz tabulka konfigurace proudových a napěťových transformátorů
(2) Kanál pro výfuk plynu. Zajištěno jen pro jednotku odolnou proti oblouku
(3) Použití toroidních jednofázových proudových transformátorů na

vysokonapěťových kabelech a na zvláštním držáku v zadní části skříně je možné
pro šířky 375 mm, 500 mm a 750 mm.

(4) Záměnné s kombinovaným senzorem podle DIN

Tabulka konfigurace proudových a napěťových transformátorů

Konfigurace Jednotka 500 mm

Standardní Odolná pro oblouku

 (4) –  (4) –Přípojnicový proudový
transformátor podle DIN
Napěťový transformátor
podle DIN
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Jednotka skříně transformátoru je k dispozici jen ve standardní verzi. Skříň
je vyrobena z  plechu s nátěrem RAL 7035, dodávána v montážní soupravě
a může být vybavena vnitřním osvětlením. Pro skříně transformátorů jiných
rozměrů kontaktujte výrobce.

Výběr jednotek skříní transformátoru
Po stanovení typu skříně transformátoru podle celkových ztrát
transformátoru, je nutno kontrolovat, aby rozměry skříně transformátoru
byly dostatečné pro zajištění odpovídajících izolačních vzdáleností.

Maximální provozní teplota
transformátoru T (°C)

Ztráty naprázdno Wo (W)

Ztráty zatížením Wcc (W)

Zatěžovatel a

Jmenovitý proud In (A)

Celkové ztráty P tot. = Wo + a2 x Wcc

Typy, které jsou k dispozici

Jednotka L-Šířka (mm)   D-Hloubka (mm)   H-Výška (mm)

TR1 1600 1150 1950

TR2 2000 1150 1950

TR3 2000 1300 2250

TR4 2200 1500 2250

TR5 2200 1800 2250

TR – Jednotka skříně transformátoru

Typ skříně Celkové ztráty (W)

T=100 °C T=120 °C T=140 °C
TR1 5.000 6.000 7.000

TR2 6.000 7.500 8.500

TR3 7.500 9.000 10.500

TR4 8.500 10.000 11.500

TR5 9.000 10.500 12.500

Jednotka boční kabelové spojky je k dispozici jak pro
standardní provedení tak pro provedení
odolné proti oblouku.

Typy, které jsou k dispozici

Jednotka L - Šířka D - Hloubka H - Výška
(mm) (mm) (mm)

Levá jednotka boční
kabelové spojky 150 1150 1950

Pravá jednotka boční
kabelové spojky 150 1150 1950

CL – Jednotka boční kabelové spojky
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Směrná hmotnost typických jednotek

TYPICKÉ JEDNOTKY

Místnost instalace
Místnost instalace musí být
připravena podle rozměrů rozváděče
a provedení. Dodržení uvedených
vzdáleností zaručuje správný provoz
zařízení.
Provedení odolné proti oblouku
umožňuje přístup ze čtyř stran.

Provedení rozváděče A [mm] B [mm] C [mm] D [mm]

Standardní > 50 > 50 > 50 > 1000 (1)

Odolné proti oblouku > 600 (2) > 50 > 50 > 1000 (1)

(1) For P1F, D unit = 1200 mm.
(2) > 250 mm with switchgear without access from the rear.

Typická jednotka Hmotnost (kg) Hmotnost (kg) Hmotnost (kg)

Šířka (mm) 375 500 750

Provedení Základní Odolná proti oblouku Základní Odolná proti oblouku Základní Odolná proti oblouku

A 145 190 160 200 - -

P2 190 230 205 245 - -

P3 170 215 185 230 - -

ASR 150 200 175 215 - -

M - - 290 335 - -

R 130 160 125 165 - -

Rac 120 170 135 190 - -

P1F - - - - 370 425

Front Front
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Šířka: 375 mm

Typ: P2 - P3 - ASR - A - Rac

(1) Zajištěno jen pro jednotku odolnou
proti oblouku.

Vrtání desky pro upevnění rozváděče

Upevnění k podlaze
Rozváděč se může připevnit přímo k podlaze
s použitím kotevních šroubů v upevňovacích
otvorech.
Upevňovací plocha musí být horizontální
a dokonale vyrovnaná. Maximální dovolená
tolerance rovinnosti je 2 x 1000.

Základy
Rozváděč je připraven pro připojení zespodu, jak
vysokonapěťový obvod tak pomocné obvody.
Před instalací rozváděče musí být provedeny
zvláštní průchozí otvory pod každou jednotkou.
Všeobecné výkresy základů jsou uvedeny na
stránkách níže.

Šířka: 500 mm

Typ: P2 - P3 - ASR - A - Rac

Šířka: 750 mm

Typ: P1F

Šířka: 500 mm

Typ: P3C - ASRC - R - M

Šířka: 750 mm

Typ: P1FC
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TYPICKÉ JEDNOTKY

Připojení vysokonapěťových kabelů
Skříně UniMix jsou připraveny pro připojení
jednožilových vysokonapěťových kabelů s izolací
ze hladkého protlačovaného elastomeru (typu
XLPE).
Ke každá fázi může být připojen jen jeden kabel.
Průřez kabelu závisí na proudu skříně:
– 95 mm2 pro jednotky P2 (s pojistkami)

– 400 mm2 do 630 A

– 630 mm2 do 1250 A

Vzdálenost připojovacího bodu kabelu od podlahy
závisí na typu skříně a je přehledně uvedena
v tabulce.

1 Šroub
2 Deska
3 Rozpínací šroub

Detail pro upevnění
rozváděče s rozpínacími
kotevními šrouby

Jednotka Popis Šířka 375 mm Šířka 500 mm Šířka 750 mm

A (mm) B (mm) A (mm) B (mm) A (mm) B (mm)

Rac 960 187.5 875 250 – –
– – 540 250 – –
– – 540 250 – –

A 908 187.5 670 250 – –
– – 490 250 – –
– – 490 250 – –

P3 960 187.5 820 250 – –
– – 490 250 – –
– – 490 250 – –

P2 455 187.5 455 250 – –

ASR 960 187.5 820 250 – –
– – 490 250 – –
– – 490 250 – –

P1F – – – – 490 250
– – – – 660 250
– – – – 490 250

Bez proudových a napěťových transformátorů

S proudovými transformátory podle DIN

S proudovými a napěťovými transform. podle DIN

Bez proudových a napěťových transformátorů

S proudovými transformátory podle DIN

S proudovými a napěťovými transform. podle DIN

Bez proudových transformátorů

S proudovými transformátory podle DIN

S napěťovými transformátory podle DIN

-

Bez proudových transformátorů

S proudovými transformátory podle DIN

S napěťovými transformátory podle DIN

S proudovými transformátory

S proudovými senzory

S napěťovými transformátory podle DIN
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kV

kV (50Hz)

kV

Hz

A (40 °C)

kA

kA

VD4/R

HD4/R

ms

ms

ms

ms

kPa

VD4/R

HD4/R

1VCP000037

1VCP000028

O-0,3min-CO-3min-CO/O-0,3s-CO-3min-CO

O-0,3min-CO-3min-CO/O-0,3s-CO-15s-CO

HLAVNÍ KOMPONENTY

Vypínače
V jednotkách typu P1/F se používají vakuové
vypínače typu VD4/R nebo vypínače typu HD4/R
izolované plynem. Vysunutí vypínačů může nastat
jen za bezpečných podmínek, tj. při vypnutém
izolačním odpojovači a zapnutém uzemňovači.
Vypínací systém těchto vypínačů vyžaduje
omezenou energii pro působení.
Vypínače řady VD4/R a HD4/R jsou zvláště
vhodné pro jištění a ovládání transformátorů, pro
jištění rozvodných vedení, pro spínání a jištění
motorů atd.
Vypínače VD4/R a HD4/R pro UniMix mohou být
vybaveny proudovými senzory (třemi při 12 a 17,5
kV; dvěma při 25 kV) pro napájení ochrany PR521
(s vlastním napájením) instalovaného na panelu
vypínače.

Parametry vypínačů

Jmenovité izolační napětí

Zkušební výdržné napětí

Impulsní výdržné napětí

Jmenovitý kmitočet

Jmenovitý proud

Vypínací schopnost

Zapínací schopnost

Sled spínání

Doba vypínání

Doba hoření oblouku

Celková doba vypínání

Doba zapínání

Jmenovitý tlak SF
6

Technický katalog

VD4/R vakuový vypínač HD4/R plynem izolovaný vypínač

Další informace jsou uvedeny v příslušných technických katalozích.

VD4/R12 - HD4/R12

12

28

75

50-60

630

12.5

16

20

31.5

40

50

45

10-15

55-60

80

380

VD4/R17 - HD4/R17

17.5

38

95

50-60

630

12.5

16

20

31.5

40

50

45

10-15

55-60

80

380

VD4/R24 - HD4/R24

25

50

125

50-60

630

12.5

16

20

31.5

40

50

45

10-15

55-60

80

380
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kV

kV

kV

Hz

A

kA

kA

A

A

A

A

Odpínače
Odpínače řady SHS2 se používají v jednotkách P2 a P3.
Odpínač SHS2 má tři polohy a je umístěn v pouzdru
z nerezavějící oceli s izolací plynu SF

6
. Instalace tohoto typu

přístroje zajišťuje kovové uzemněné oddělení mezi prostorem
přípojnice a prostorem přívodu, tím je zajištěna maximální
bezpečnost obsluhy v případě zásahu v přívodu i s hlavní
přípojnicí pod napětím, např. při výměně jedné nebo více
pojistek nebo údržbě kabelu.
Pohon je přístupný přímo z přední strany a umožňuje instalaci
a výměnu příslušenství. Přístroje jsou k dispozici s ručním
pohonem nebo motorovým ovládáním s manipulací nezávislou
na obsluze (SHS2/T1), nebo ručním střádačovým pohonem
(SHS2T/2).
Odpínač se může použít v kombinaci s pojistkami, například
pro jištění transformátorů.
Další informace jsou uvedeny v technickém katalogu.

Parametry odpínačů

Jmenovité napětí

Výdržné napětí proti zemi a mezi fázemi

Impulsní výdržné napětí proti zemi a mezi fázemi

Jmenovitý kmitočet

Jmenovitý proud (40 °C)

Jmenovitý výdržný krátkodobý proud (1 s)

Jmenovitá zkratová zapínací schopnost

(vrcholová hodnota proudu)

Vypínací schopnost

• Převážně činná zátěž

• Nezatížené transformátory

• Nezatížené kabely/přívody

SHS2

25

50 (1)

125

50-60

400/630

12.5

16

20

31.5

40

50

400/630

4 ... 16

50/25

400 / 630

Pohon a příslušenství

Odpínač SHS2/T1 SHS2/T1M SHS2/T2F SHS2/T2

Pohon T1 T1M T2 T2

Jednotka UniMix P3 P3 P2 P3

Motorové ovládání

24 V dc – – –

48 V ac/dc – – –

110 V ac/dc – – –

220 V ac/dc – – –

Vypínací spoušť

24 V ac/dc – –

48 V ac/dc – –

110 V ac/dc – –

220 V ac/dc – –

(1) 50-60 Hz 1 min
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kV

kV

kV

Hz

A

kA

Odpojovače
Odpojovače řady SHS2 se používají
v jednotkách M, ASR a P1/F.
Řada odpojovačů SHS2 má tři
polohy s izolací v plynu SF6 a
pouzdro z nerezavějící oceli.
Instalace je u tohoto typu přístroje
provedena oddělení mezi prostorem
přípojnice a prostorem vypínače/
přívodu jednotky.
Odpínač SHS2 má tři polohy a je
umístěn v pouzdru z nerezavějící
oceli s izolací plynu SF6.
Instalace tohoto typu přístroje
zajišťuje kovové uzemněné oddělení
mezi prostorem přípojnice a
prostorem vypínače/přívodu
jednotky.
Pohon je přístupný přímo z přední
strany a umožňuje instalaci a
výměnu příslušenství.
Odpojovače SHS2 se používají:
– V kombinaci s pojistkami pro jištění

přístrojových transformátorů.
– V kombinaci s vypínači řady VD4/R

a HD4/R.
Další informace jsou uvedeny v
technickém katalogu.

Jmenovité napětí

Výdržné napětí proti zemi a mezi fázemi

Impulsní výdržné napětí proti zemi a mezi fázemi

Jmenovitý kmitočet

Jmenovitý proud (40 °C)

Jmenovitý výdržný krátkodobý proud (1 s)

SHS2

25

50 (1)

125

50-60

400

630

12.5

16

20

Parametry odpojovačů

Pohon

Transformátory napětí
Transformátory napětí jsou typu izolovaného v
pryskyřici a používají se pro napájení
měřících přístrojů a ochran.
Odpovídají normě IEC 60044-2 (ČSN EN 60044-2)
a rozměry jsou podle normy DIN 42600.

Transformátory proudu
Jsou možné následující aplikace.

• Proudové senzory
Jsou umístěny na vypínačích série VD4/R nebo
HD4/R a jsou vždy kombinovány výlučně
s ochranným zařízením PR521 montovaným na
panelu vypínače.
V provedení 25 kV se mohou instalovat jen dva
senzory na příčně umístěné póly (třetí senzor se
může instalovat na kabel střední fáze jako toroidní
senzor).

Uzemňovače
Jednotky A, ASR, P1/F, P2, P3 a M jsou vybaveny
uzemňovači.
Ovládací zařízení uzemňovače je normálně
umístěno ve skříni pohonu odpojovače na straně
vedení. Ovládání uzemňovače se provádí z přední
strany a je blokováno s příslušným odpojovačem.

Hlavní přípojnice
Přípojnice jsou vyrobeny z ploché holé
elektrolytické mědi a jsou dimenzovány, aby
snesly tepelná a elektrodynamická namáhání
způsobená zkratovými proudy.
Přípojnice prochází z jedné jednotky do sousední
bez jakýchkoliv vsunutých přepážek tak, aby
vytvořily souvislý průchod.

HLAVNÍ KOMPONENTY

Odpojovač SHS2/IF SHS2/I SHS2/IB SHS2/ES

Pohon T3 T3 T3 T4

Jednotka UniMix M ASR P1F A

(1) 50-60 Hz/1 min
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Proudový transformátor

• Externí toroid zemní poruchy
Ochrana PR521 se může použít s externím
toroidem pro detekci proudu zemní poruchy,
pokud má následující parametry:

Primární jmenovitý proud jakýkoliv

Jmenovitý sekundární proud 1 A

Výkon 1 VA

Třídu přesnosti,
mezní činitel přesnosti Tř. 3 nebo lepší

Použití externího toroidu se pro detekci proudu
zemní poruchy doporučuje, když se mají nastavit
velmi malé prahové hodnoty 51N (méně než 0,45
násobek jmenovitého proudu – In – proudových
senzorů).
Použití výše zmíněného toroidu je povinné, jestliže
se provádí ochrana 51N s vypínači 25 kV.

• Toroidní transformátory
Použití toroidních jednofázových transformátorů
pro napájení měřících přístrojů a ochran je možné
ve všech jednotkách rozváděče.
Toroidní transformátory se mohou instalovat
v zadní části prostoru na zvláštní opěrné
konstrukci.

• Transformátory v rozváděči
Tyto jsou typu izolovaného v pryskyřici a používají
se pro napájení měřících přístrojů a ochran.
Odpovídají normě IEC 60044-1 (ČSN EN 60044-1)
a rozměry jsou podle normy DIN 42600.

Kombinované napěťové/proudové senzory
Zavedení digitálních technologií do elektrických
měřících a jistících přístrojů značně změnilo
parametry požadované od transformátorů.
Analogové vstupní úrovně byly značně sníženy ve
srovnání s úrovněmi tradičních systémů.
Z toho důvodu zavedlo ABB novou řadu senzorů,
které nejlépe pokrývají charakteristiky přístrojů
nové generace a zvláště jednotky REF542plus.
Rozváděč UniMix může být vybaven blokovými
senzory ABB typu KEVCD.
Proudové senzory odpovídají normě IEC 60044-8
(ČSN EN 60044-8), zatímco napěťové senzory
odpovídají normě IEC 6004-7 (ČSN EN 60044-7).
Rozměry jsou podle normy DIN 42600. Jak
proudové tak napěťové senzory nebo pouze
proudový senzor mohou být uloženy současně
v jednom tělese z pryskyřice. Napěťový dělič pro
připojení signálních kontrolek napětí je také
vložen.
Měřící sestava sestávající ze senzorů a jednotky
REF542plus nabízí třídu přesnosti 1.

Kombinovaný napěťový
a proudový senzor ABB
typu KEVCD
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HLAVNÍ KOMPONENTY

Jednotka REF542plus

Hlavní charakteristiky:
– Integrace všech funkcí do jednoho zařízení:

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

– Jednotné rozhraní mezi rozváděčem a
operátorem pro všechny instalované skříně:
přívod, transformátor, generátor, kondenzátorové
baterie pro kompenzaci účiníku, spojka
přípojnice, jednotky měření

– Jednotný typ náhradních dílů a příslušenství:
jednotná hardwarová jednotka

– Redukovaná údržba: značné snížení preventivní
údržby, velké omezení poruch způsobených
úmyslným poškozením a chybami

– Jednouchá modifikace a přizpůsobení funkcí:
pomocí konfiguračního software i s rozváděčem
v provozu.

Možnost připojení rozváděče přímo na systém
řízení plně uskutečňuje koncepci integrované
instalace a na nejvyšších úrovních.

Jednotka REF542plus
Jednotka REF542plus provádí integraci všech
sekundárních funkcí související s jednotkou
rozváděče do jednoho modulu vybaveného s
časovací jednotkou. Díky flexibilitě software je
jednotka schopna uspokojit široký rozsah
požadavků instalace.
Vysoká funkčnost jednotky REF542plus je
podporována jednoduchým rozhraním uživatele
se snadnou obsluhou.
Díky použití jednotky REF542plus se každá
vysokonapěťová skříň UniMix stává integrovanou
a nezávislou jednotkou schopnou provádět
veškeré požadované funkce.
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