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Návod pro montáž, obsluhu a údržbu

ZX0
Rozváděč vysokého napětí izolovaný plynem
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Vaše bezpečnost má přednost  -  vždy !

Proto uvádíme tato doporučení na začátku návodu pro obsluhu.

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

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

• Dodržujte v plném rozsahu právně uznávané normy (ČSN/IEC) a místní připojovací podmínky rozvodných
podniků, jakož i příslušné bezpečnostní předpisy odborných sdružení nebo srovnatelných organizací.

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

• Pozor nebezpečí !

Věnujte zvláštní pozornost poznámkám o nebezpečí v návodě pro obsluhu označeným tímto výstražným
symbolem.

• Nepřekračujte během normálního provozu spínacího přístroje nebo rozváděče zatížení uvedená
v technických údajích specifikace.

• Zajistěte, aby byl návod pro obsluhu k dispozici všem osobám, které se zabývají montáží, provozem
a údržbou.

• Personál uživatele je povinen postupovat odpovědně ve všech případech týkajících se bezpečnosti při
práci a správné manipulace.

 VÝSTRAHA
Postupujte se vždy podle uznávaných pravidel technické praxe a postupujte podle

návodu pro obsluhu.

Nebezpečné napětí
Může způsobit úraz elektrickým proudem a popáleniny. Před zahájením práce

 jakéhokoliv druhu toto zařízení bezpodmínečně odpojit a uzemnit.

• Jestliže máte jakékoliv další otázky k tomuto návodu pro obsluhu, pracovníci našich  poboček Vám rádi
poskytnou požadované informace.

UPOZORNĚNÍ

Správný provoz našich zařízení garantujeme jen v případě bude-li montáž rozváděčových polí
prováděna ověřenými montážními podniky, se kterými máme uzavřenou smlouvu o servisním
zastoupení. Montážní pracovníci těchto podniků jsou pravidelně proškolováni v naší společnosti a
jsou schopni bezvadně zajistit montáž, seřízení a uvedení do provozu včetně zajištění průběžného
servisu či oprav.
V případě, že se rozhodnete pro jiný než výrobcem doporučený montážní podnik, je nezbytné na
základě smlouvy provést školení montážních pracovníků v naší společnosti.

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

1.1   Všeobecně

Rozváděč typu ZX0 je výsledkem vývoje, ve kterém jsou důsledně aplikovány progresivní prvky a myšlenky rozváděčové
techniky.

Základní vlastnosti rozváděče ZX0:

• Jmenovité napětí až do 25 kV
• Třífázové kovové zapouzdření
• Izolace plynem
• Systém řízení rozváděčového pole pomocí řídícího systému
• Systémy senzorů pro signalizaci polohy spínacích prvků u motorových pohonů:

-  Pohonu vypínače
-  Třípolohového odpojovače UX0-…

• Vnitřní montáž
• Sestaveno ve výrobním podniku
• Typově odzkoušené.

Základní varianty skříně rozváděče:

• Skříň vypínače
• Skříň odpínače
• Skříň odpínače s pojistkami vn
• Skříň spojky s vypínačem
• Skříň podélné spojky s odpínačem
• Skříň proudového propoje podélné spojky
• Skříň uzemnění přípojnic
• Skříň měření

Varianty vybavení skříně:

• Vakuový vypínač s třípolohovým spínačem UX0-…, s polohami:
-  Připojení na přípojnice

     -  Odpojení
     -  Připojení na uzemňovací kontakt
• Třípolohový odpínač s pojistkami nebo bez pojistek a s polohami:
     -   Připojení
     -   Odpojení
     -   Uzemnění
• Kabelový uzemňovač se zkratovou zapínací schopnosti

Podrobnosti o technickém dimenzování a vybavení rozváděče jako např.:

• Technické údaje,
• podrobné vybavení přístroji,
• rozsáhlé podklady o zapojení atd.
jsou uvedeny v podkladech zakázky.
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1.2   Normy a předpisy

1.2.1  Výroba rozváděče

Rozváděče splňují požadavky následujících norem IEC:

• IEC 60056, 60129, 60265-1, 60282-1, 60298, 60420 a 60694
• IEC 60376 a 60480.

1.2.2  Instalace a provoz

Při instalaci a provozu je nutno se řídit podle příslušných norem zvláště:

• ČSN 33 3201 Elektrické instalace nad 1 kV

• ČSN 33 3231 Trojfázové rozvodny pro napětí do 52 kV

• Předpisy bezpečnosti práce příslušných pracovních sdružení nebo srovnatelných organizací.

• Bezpečnostní směrnice pro provozní a pomocné materiály.

• Údaje pro zakázku poskytnuté výrobcem rozváděče

1.3     Pracovní podmínky

1.3.1  Normální pracovní podmínky

Dimenzováno podle normy IEC 60694 s následujícími mezními hodnotami:

• Teplota okolí:
     -  Maximální hodnota + 40 °C
     -  její průměr během 24 h nepřesáhne + 35 °C
     -  minimální hodnota (odpovídá třídě “minus 25 vnitřní”) - 25 °C

• Nadmořská výška místa instalace: ≤ 1000 m.

• Okolní vzduch:
     Okolní vzduch neobsahující prach, kouř, korozní nebo zápalné plyny nebo sůl.

1.3.2  Zvláštní pracovní podmínky

Zvláštní pracovní podmínky je nutno dohodnout mezi výrobcem a provozovatelem. Každá zvláštní pracovní  podmínka
musí být předem konzultována s výrobcem :

• Nadmořská výška nad 1000 m:

     -  Při vyšší nadmořské výšce se provádí přizpůsobení tlaku plynu.
     -  U zařízení s pojistkami vn se musí vzít v úvahu snížení izolační pevnosti pojistek vn izolovaných  vzduchem.

• Zvýšená teplota okolí:
     -   Je redukována proudová zatížitelnost,
     -   Je nutno zajistit dodatečná chladící zařízení pro odvod tepla.

• Klima:
     -   Zabránit nebezpečí koroze nebo jiného poškození např. v ovládacích skříních
          v oblastech:
          -  s vysokou vlhkostí vzduchu a nebo
          -  s velkými krátkodobými výkyvy teploty.

     -   Preventivním opatřením zabránit kondenzaci (například zajistit elektrická topná tělesa).
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 2.   TECHNICKÉ ÚDAJE

2.1  Rozváděč typu ZX0

Elektrické údaje

Jmenovité napětí kV         12         17,5 25

Jmenovité zkušební střídavé napětí kV         281)         381)          501)

Jmen. zkušební napětí při atmosférickém impulsu kV         75         95        125

Všechna napětí platí pro absolutní

tlak izolačního plynu při 20 °C bar2) 1,2 1,2 1,2

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

Jmenovitý proud přípojnic A 630/800/1250 630/800/1250 630/800/1250

Jmenovitý proud odboček s vypínačem A 630/800/12509) 630/800/12509) 630/800/12509)

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

Jmenovitý dynamický proud kA ...63 ...50 ...50

Jmenovitý krátkodobý  proud  3s kA ...25 ...20 ...20

Jmenovitý vypínací proud vypínače kA ...25 ...20 ...20

Jmenovitý zapínací proud:

• Vypínače kA ...63 ...50 ...50

• Třípolohového odpínače kA ...63 ...50 ...50

Jmenovitý spínací cyklus O - 0,3 s - CO - 3 min - CO3)

Celková vypínací doba ms cca.60 cca.60 cca.60

Vlastní doba vypínání ms ≤ 45 ≤ 45 ≤ 45

Vlastní doba zapínání ms cca.60 cca.60 cca.60

Systém izolačního plynu 2)4)

Izolační plyn SF
6 

5) SF
6 

5) SF
6 

5)

Konstrukční tlak, absolutní bar 1,46 1,46 1,46

Provozní tlak, absolutní při 20 °C bar 1,3 1,3 1,3

(současně plnicí tlak)

Minimální provozní tlak, absolutní při 20 °C bar 1,2 1,2 1,2

(minimální provozní tlak)

Údaje motoru a spouští: Vypínač

Motor pro střádání W 150 150 150

Zapínací cívka W 250 250 250

Vypínací cívka W 250 250 250

Pomocné napětí 8)

Stejnosměrné napětí  V                    60,  110,  220 6)

Stupeň krytí  (IEC 60529)

Plynotěsné zapouzdření IP 65 IP 65 IP 65

Přístrojová skříň IP 4X7) IP 4X7) IP 4X7)

1)   Vyšší hodnoty podle mezinárodních norem na dotaz
2)   1 bar  =  100 kPa
3)   Jiné spínací cykly na dotaz
4)   Další informace viz BA 427 - systém izolačního plynu pro rozváděče ZX
5)   Izolační plyn: hexafluorid síry
6)   Jiná pomocná napětí na dotaz
7)   IP 5X na dotaz
8)   Možnost použití nepřímých nadproudových spouští neznamená, že rozváděč nepotřebuje žádné pomocné napětí.
9)   Pro skříň šířky 600 mm
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2.2    Třípolohové odpínače typu MCTZ 640 příp. MCTZ 1161

Tabulka 1:  Jmenovitá  napětí

Zkušební napětí 1)

Jmenovité napětí kV  12         17,5          25
Jmenovité zkušební střídavé napětí
v odpojené dráze kV  32   45     60
Jmen. zkušební napětí při atmosférickém impulsu
v odpojené dráze kV  85  110    145
Systém izolačního plynu 2)3)

Izolační plyn SF
6 

4) SF
6 

4) SF
6 

4)

Provozní tlak, absolutní při 20 °C bar 1,3 1,3 1,3
(současně plnicí tlak)
Jmenovitý tlak, absolutní při 20 °C bar 1,2 1,2 1,2
(minimální provozní tlak)

1)   Hodnoty pro třípolohový spínač typu UXO jsou uvedeny v návodu pro obsluhu BA 440
2)   1 bar  =  100 kPa
3)   Další informace viz BA 427 - systém izolačního plynu pro ZX
4)   Izolační plyn: hexafluorid síry

Tabulka 2:  Jmenovité proudy pro třípolohový odpínač MCTZ 640
                   Norma:  IEC 60265-1, Třída E1

Označení
podle  IEC 60265-1

Jmenovité napětí U
r

kV 12 17,5 25
Jmenovitý proud I

r
A 630 630 630

Jmenovitý vypínací proud při převážně činné zátěži I
1

TD1 A 630 630 630
 (cos ϕ = 0,7)
Jmenovitý vypínací proud obvodu uzavřené smyčky I

2a
TD2a A 630 630 630

 (cos ϕ = 0,3)
Jmenovitý vypínací proud nezatížených kabelů I

4a
TD4a A 50 50 50

(cos ϕ = 0,2)
Jmenovitý vypínací proud nezatížených kabelů I

4a
TD4a A 15 15 15

Jmenovitý vypínací proud nezatížených vedení I
4b

TD4b A 15 15 15
Jmenovitý zapínací proud I

ma
TD5 kA 63 50 50

Jmenovitý vypínací proud při zemním spojení I
6a

TD6a A 100 100 100
Jmenovitý vypínací proud kabelu při zemním spojení I

6b
TD6b A 50 50 50

Jmenovitý krátkodobý proud, 3 s I
K

kA 25 20 20

Tabulka 3:  Jmenovité proudy pro třípolohový odpínač s pojistkovou nástavbou, MCTZ 1161

        Normy:  • Kombinace odpínače s pojistkami: IEC 60420
                      • Pojistky omezující proud: IEC 60282-1

Označení
podle IEC 60282-1

Jmenovité napětí U
n

kV 12 17,5 25
Jmenovitý proud pojistky I

n
A 100 80 63

Max. výkon transformátoru kVA 800 1000 1000
Nejvyšší vypínací proud      (cos ϕ = 0,2 až 0,3)1) I TD4 A 1400 730 630

1) induktivní
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2.3  Rozměry a hmotnosti

Obr. 2/1:  Rozměry skříně

a
a

a
c

b

3)

1)   Je možné pro všechny skříně rozváděče, který sestává jen ze skříní odpínače (s pojistkami
      nebo bez pojistek). Viz také čl. 3.9
2)   Hloubka skříně včetně vzdálenosti 100 mm ke stěně

Hmotnosti standardních skříní (výška skříně: 2100 mm):

• S vypínačem • šířka skříně 400 cca 300 kg
• šířka skříně 600 cca 550 kg

• S odpínačem • šířka skříně 400 cca 225 kg

• S odpínačem  a pojistkami • šířka skříně 400 cca 280 kg

Rozměry pro instalační prostor (stavební údaje) viz čl. 5.2.

Jmenovité napětí kV 12 17,5 25
Šířka  a mm 400     600 400     600 400     600
Výška  b mm (16501)/2100/2250 (16501)/2100/2250 (16501)/2100/2250
Hloubka c 2) mm   950    1100   950     1100   950     1100
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2.4  Odolnost proti vnitřním obloukovým zkratům

Odolnost proti vnitřním obloukovým zkratům:

12 kV 17,5 kV 25 kV t
•  Modul skříně 25 kA 20 kA 20 kA 1 s
•  Prostor připojení kabelů se zákrytem odolávajícím tlaku 25 kA 20 kA 20 kA 1 s
•  Prostor připojení kabelů se zákrytem 2 kA (standard) 2 kA 2 kA 2 kA 1 s

Kritéria 1 až  6 směrnice PEHLA č. 4 (v souvislosti s IEC 60298) jsou splněna.

Skříně mají tyto varianty odlehčení tlaku:

• Tlakový blok se skříněmi výlučně šířky 400 mm:
- Odlehčení v rozvodně nebo
- kabelovém prostoru nebo kanále pod rozvodnou.

• Tlakový blok se skříněmi výlučně šířky 600 mm:
- Odlehčení  směrem dozadu v rozvodně.

• Tlakový blok se skříněmi šířky 400 mm a 600 mm:
- Odlehčení specificky podle zařízení přes 400 mm nebo 600 mm širokou skříň a zde jak je popsáno výše.

Další informace jsou uvedeny v čl. 3.1.
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 3.   KONSTRUKCE A FUNKCE ROZVÁDĚČOVÉHO SYSTÉMU
       A JEHO PŘÍSTROJŮ

2

27

1.1

26

4

5

2.2

2.1

2

3

Obr.  3/1: Rozváděč,  přední pohled Obr. 3/2: Skříň ZX0 s vypínačem s otevřenou
přístrojovou skříní.
1.1   Dveře přístrojové skříně
2      Řídící a jistící jednotka pole REF542 plus
4      Pohon třípolohového odpojovače
5      Pohon vypínače
26    Hrdlo pro plnění plynu prostoru  vypínače
27    Tlakový senzor

Obr. 3/3: Řídící a jistící jednotka pole REF542 plus
2        Řídící a jistící jednotka pole
2.1     Displej LCD (příklad provedení)
2.2     Svítící LED diody
3        Zdířky kapacitního indikátoru napětí
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18.1

23

57

(58)

44.1

25.1

59

23.1

22

24

3

1.1

18
25

15.2

4

16

15.1

5

Obr. 3/4: Skříň s odpínačem s otevřenou Obr. 3/5: Skříň odpínače s pojistkami, příklad
přístrojovou skříní provedení, dveře přístrojové skříně otevřené

1.1 Dveře přístrojové skříně 18.1    Pohon třípolohového odpínače
3 Zdířky kapacitního indikátoru (ruční pohon)

napětí (zadní strana) 22 Pojistky vn
18 Pohon třípolohového odpínače 23 Spojovací táhlo (vypnutí odpínače

(ruční pohon) vybavením pojistky)
23.1 Páčka pro vybavení pojistkou
24 Pojistková příčka
25 Blokování pro pojistkovou příčku
25.1 Blokování mezi pohonem a pojistkovou

 příčkou
44.1 Ukazatel stavu pro odpínač
57 Pomocný spínač: Signál vybavení

pojistkou
(58)     Vypínací spoušť (volitelná)
59       Návěstní štítek: „Pojistka vybavená“

Obr. 3/6: Vakuový vypínač VD4 X0 s třípolohovým
odpojovačem UX0-MT (před montáží v závodě)

4       Motorový pohon třípolohového odpojovače
5       Pohon vypínače
15.1  Póly vypínače
15.2  Montážní deska
16     Třípolohový odpojovač UX0-MT
26     Hrdlo plnění plynu rozváděče
27     Tlakový senzor
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5
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12
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-Q5
-Q1

-Q0

18

3

6

17
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13

12

-Q8
-Q0
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11 8

-Q8
-Q0

-Q8

Si

17

20

3

18.1

21
6

1312.1

14

19.1

11
8

a)  Skříň vypínače pro b)  Skříň vypínače pro
     proudy vývodu 630/800 A  proudy vývodu 1250 A

c)  Skříň odpínače d)  Skříň odpínače
 s pojistkami

e)  Skříň spojky s vypínačem
     a skříň proudového propojení podélné spojky s měřením

Obr. 3/7: Příklady provedení polí ZX0

1 Přístrojová skříň
2 Řídicí a jistící jednotka REF542 plus
3 Zdířky kapacitního indikátoru napětí
4 Mot. pohon třípolohového odpojovače (pro poz.16)
5 Pohon vypínače
6 Kabelová zástrčka

7 Násuvný proudový transformátor
8 Prostor pro připojení kabelů
9 Držák kabelů
10 Kabel vn
11 Kanál pro odlehčení tlaku
12 Membrána pro odlehčení tlaku
12.1 Membrána pro odlehčení tlaku nebo

montážní kryt
13 Vnější kužel
14 Modul skříně
15 Vakuový vypínač
16 Třípolohový odpojovač MT-UX0
17 Přípojnice
18 Pohon třípolohového odpínače
18.1 Střádačový pružinový pohon pro poz. 19.1
19 Třípolohový odpínač
19.1 Třípolohový odpínač s pojistkovou

nástavbou vn
20 (Kabelový) uzemňovač
21 Pouzdro pojistek
28 Plynotěsná násuvná spojka přípojnice
60 Třípolohový odpojovač UX0-ST
61 Motorový pohon třípolohového odpojovače

(pro poz. 60)
62 Napěťový transformátor
63 Odpojovací zařízení napěťového trafa

(volitelné)

Izolační plyn
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3.1  Konstrukce a  vybavení skříně
       (Obr. 3/1 až 3/7 a 5/24)

Kovově kryté skříně rozváděče ZX0, vyráběné řezáním a svařováním pomocí laseru, jsou kompletně uzemněné a tak
bezpečné při dotyku.

Zapouzdření z nerezové oceli a izolační plyn chrání všechny živé části v prostoru vysokého napětí trvale před
znečištěním, vlhkostí, cizími tělesy a ostatními nepříznivými vlivy.

Modulární konstrukce poskytuje relativně jednoduchým způsobem předpoklady pro běžně požadované varianty
skříní. Rovněž je zajištěno vybavení pro různé metody připojení, jako např. pro více kabelů.

Uspořádání zařízení:

• Moduly skříní 14 jsou naplněny izolačním plynem SF
6
.

• Izolační kritéria odpovídají IEC seznam 2.

• 2 až 6 skříní tvoří zapouzdřený blok.

• Pro blok se předpokládá jedna membrána pro odlehčení tlaku 12.

• Skříně jednostranně uzavřené přepážkami pro plyn nemají odlehčení tlaku.

• Skříň pro uzemnění přípojnic, skříň měření a skříň proudového propojení podélné spojky jsou vždy bez odlehčení
tlaku.

• Spojení bloků zařízení se provádí pomocí násuvných spojek přípojnic 28.

• Podlaha rozvodny:

-  Bloky rozváděče je možno montovat přímo na podlahu rozvodny nebo na základový rám.

-  Pro případné budoucí rozšíření rozváděče je nutno dát přednost základovému rámu zapuštěnému do  betonového
potěru.

-  Jestliže zařízení sestává z více bloků je základový rám vždy nutný.

Odlehčení tlaku:

• V případě vnitřního obloukového zkratu je nutno počítat se zvýšením tlaku v prostoru rozvodny. Na toto je nutno
vzít ohled při plánování a zabezpečit výpočtem.

• Výpočet tlaku v prostoru rozvodny provádí na požadavek výrobce zařízení.

Varianty odlehčení tlaku:

- Plynový blok se skříněmi výlučně šířky 400 mm:

V případě vnitřního obloukového zkratu v modulu skříně 14, který je částí bloku zařízení, dochází k odlehčení tlaku
přes membránu pro odlehčení tlaku 12 do prostoru pro odlehčení tlaku 11. Odtud je tlak uvolněn stěnou z plechové
mřížoviny na zadní straně prostoru pro odlehčení tlaku 11 do prostoru rozvodny nebo podle volby do kabelového
prostoru pod rozváděčem.

- Plynový blok se skříněmi výlučně šířky 600 mm:

V případě vnitřního obloukového zkratu v modulu skříně 14 dochází k odlehčení tlaku přes membránu pro odlehčení
tlaku 12 na zadní stěně modulu 14 směrem dozadu v rozvodně.
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- Tlakový blok se skříněmi šířky 400 mm a 600 mm:

Odlehčení je provedeno specificky podle zařízení přes 400 mm nebo 600 mm širokou skříň a zde v příslušné
skříni, jak je popsáno výše.

• Při vnitřním obloukovém zkratu v prostoru připojení kabelů 8 dochází k odlehčení tlaku do kabelového prostoru
pod rozváděčem.

3.2  Plynový systém ve skříních/rozváděči
         (obr. 3/2, 3.3 a  3/7)

Trvale chráněné podmínky pro celý prostor živých částí jsou zajištěny plynotěsným zapouzdřením skříní a jejich
naplněním suchým izolačním plynem (s přetlakem (p

e
) 0,3 baru při 20 įC).

Provozní tlak (současně plnící tlak) 1,3 baru při 20 įC v bloku zařízení je monitorován teplotně kompenzovaným
tlakovým senzorem 27:

• Při  poklesu tlaku pod “spodní provozní tlak” je signalizován pokles tlaku.

• Při prudkém zvýšení tlaku způsobeném vnitřním obloukovým zkratem a odpovídajícím vysokém proudu vypne
řídící a jistící jednotka pole REF542 plus přívody, a podélné spojky (pokud jsou zde použity vypínače).

Modul skříně 14 obsahuje sáčky s vysoušecím prostředkem.

Podrobnosti o sáčcích s vysoušecím  prostředkem, plynovém systému a plynovém servisu rozváděče ZX0 jsou
uvedeny v návodu pro obsluhu BA 427 - Izolační plynový systém pro rozváděče ZX.

3.3   Skříň vypínače

3.3.1 Vakuový vypínač typu VD4 X0
         (Obr. 3/2, 3/6 a 3/7 a samostatný návod BA 440)

Vakuový vypínač 15 přebírá vedle funkcí jako zapínání a vypínání a odpojení zkratů ve spojení s třípolohovými odpojovači
/ zemniči 16 nebo 60 také funkci uzemňování. Přitom třípolohové odpojovače / zemniče 16 nebo 60 připraví - bez
proudu – spojení se zemí. Vlastní uzemnění se uskuteční vypínačem. Tato integrace funkcí má výhodu, protože
vypínač v roli uzemňovače nabízí lepší provozní vlastnosti než jakýkoliv jiný uzemňovač.

V modulu skříně jsou póly vypínače 15.1 instalovány horizontálně. Pohon vypínače 5 je umístěn mimo prostor plynu
a je proto snadno přístupný. Je připojen k pólům vypínače plynotěsnou suvnou průchodkou.

3.3.2  Třípolohový odpojovač, typu UX0-MT
          (obr. 3/2, 3/7, 3/12, 3/13, 6.3 až 6.7 a samostatný návod BA 440)

• Třípolohový odpojovač, typu UX0-MT je nožového typu.

• Odpojovač může být podle objednávky ovládán motorem nebo ručně.

• Spínání nejsou podporována pružinou, to znamená, že spínací pohyb závisí na ovládací rychlosti.

• Odpojovač má provozně následující 3 spínací polohy:

1.   Připojení na přípojnice
2.   Odpojení
3.   Připojení na uzemňovací kontakt

• Tři spínací polohy jsou jednoznačně stanoveny mechanikou pohonu.

• Živé spínací části jsou umístěné v prostoru s izolačním plynem, blok pohonu je přístupný v ovládací skříni.
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3.3.3  Třípolohový odpojovač, typu UX0-ST
          (obr. 3/7 a 3/14)

• Třípolohový odpojovač, typu UX0-ST je suvného typu.

• Odpojovač je ovládán motorem.

• Spínání nejsou podporována pružinou, to znamená, že spínací pohyb závisí na počtu otáček motoru.

• Odpojovač provozně má následující 3 spínací polohy:

1.   Připojení na přípojnice
2.   Odpojení
3.   Připojení na uzemňovací kontakt

• Tři spínací polohy jsou jednoznačně stanoveny mechanikou pohonu.

• Živé spínací části jsou umístěné v prostoru s izolačním plynem, blok pohonu je přístupný v ovládací skříni.

3.4   Skříň odpínače

3.4.1 Skříň s třípolohovým odpínačem typu MCTZ 640
        (obr. 3/4, 3/7 až 3/9)

• Třípolohový odpínač je nožový spínač.

• Jeho pohon je pružinový mžikový pohon se spirálovou pružinou. Spínací rychlost je tím nezávislá na ovládání
pohonu.

• Pohon je umístěn mimo plynový prostor v přístrojové skříni a je snadno přístupný.

• Živé spínací části jsou umístěné v izolačním prostoru. Pro vypínání proudů zátěže je na kontaktu přípojnic vyfukovací
plechový nástavec. Toto zařízení sestává z chladících plechů, které rozdělí oblouk na dílčí do série zapojené
oblouky. Po ochlazení zhasíná oblouk rychle při průchodu proudu nulou.

• Třípolohovým odpínačem je možno provést tři funkce:

1.  Připojení na přípojnice
2.  Odpojení
3.  Uzemnění

Tři spínací polohy jsou jednoznačně určeny mechanikou pohonu. Spínač má svou odpojenou polohu ve střední
poloze. V koncových polohách, odpínač ZAP, příp. uzemňovač ZAP, najíždí spínací nůž opatřený pružinami na pevné
dorazové kontakty.

• Odpínač může být ovládán podle objednávky motorem nebo ručně.

• Uzemňovač je ovládán vždy ručně.

• Uzemňovač má se zkratovou zapínací schopnost.

• Vybavení třípolohového odpínače pomocnými spínači je uvedeno v čl. 3.6.

3.4.2  Skříň s třípolohovým odpínačem typu MCTZ 1161
          ( obr. 3/5, 3/7, 3/14 a 3/15)

Skříň s odpínačem a pojistkami je kombinace odpínače 19.1, pojistek vn 22, dodatečného uzemňovače 20 (kabelový
uzemňovač) a příslušného vybavovacího táhla příp. blokovacího táhla 23 příp. 25.
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a)  Odpínač:

Odpínač typu MCTZ 1161 je podle smyslu sestaven jako odpínač typu MCTZ 640 (viz čl. 3.4.1). Typ MCTZ 1161
je dodatečně vybaven střádačovým pohonem pro vybavení pojistkami.

b)  Pojistková nástavba:

• Pojistky vn 22 jsou umístěny v pouzdru pojistek 21. Pojistky vn jsou na vzduchu při atmosférickém tlaku.
• Pojistková příčka 24 příčně před izolačními držadly pojistek vn blokuje vysunutí pojistek, když jsou pod napětím.
• Výměna vybavené pojistky je možná teprve, když je skříň uzemněná. Do té doby blokuje blokovací táhlo 25
odstranění pojistkové příčky 24.
• Pohon třípolohového odpínače (tj. uzemňovače a odpínače) je blokován, dokud nejsou opětzasunuty pojistky
vn. (Blokování mezi pohonem a pojistkovou příčkou 24 pomocí táhla 25.1)

c)  Uzemňovač:

Kabelový uzemňovač 20 je uzemňovač se zkratovou zapínací schopností na straně kabelového vývodu pojistek
vn. Tento spínač nemá vlastní pohon. Je ovládán samočinně pomocí táhla  uzemňovačem -Q8 třípolohového
odpínače 19.1.

3.5   Systémy senzorů
       (obr. 3/2, 3/6 a 3/10 až 3/12)

Senzory detekují konkrétní provozní stavy. Další zpracování těchto informací se provádí pomocí řídící a jistící jednotky
pole REF542plus.
Podrobnosti o REF542plus v samostatných návodech (viz čl. 7.1)

Ve skříních rozváděče ZX0 se používají následující senzory (ne ve skříních s ručně ovládanými spínacími přístroji) :

• Senzory pro monitorování tlaku izolačního plynu
• Senzory pro detekování spínacích poloh vypínače a třípolohového odpojovače.
• Senzor pro detekování nastřádaného stavu střádačového pružinového pohonu vypínače.

Uspořádání senzorů:

• Senzory pro monitorování tlaku (vždy ve skříni s odlehčením tlaku):
-    Ve skříni vypínače nebo odpínače: v přístrojové skříni 1.

• Senzory pro detekování spínací polohy:
     -    B0E a B0A pro vypínač: na jeho ovládací hřídeli.
     -    B1E, B1A, B5E a B5A pro třípolohový odpojovač: na jeho pohonné jednotce v přístrojové skříni.

• Senzor BOS pro detekci stavu nastřádání střádačového pružinového pohonu:
     Nad válcovým tělesem s pružinou v pohonu vypínače.

3.6   Vybavení pomocnými spínači ve skříni odpínače bez pojistek vn
        (Mžikové pružinové pohony)

3.6.1 Třípolohový odpínač s ručním pohonem
        (obr. 3/8 a 3/9)

• 2 pomocné spínače (přepínací) pro každou koncovou polohu signalizují polohy uzemňovače nebo odpínače:

      -  Vypínací kontakty signalizují VYP polohu uzemňovače nebo odpínače
      -  Zapínací kontakty signalizují ZAP polohu uzemňovače nebo odpínače
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• Volitelně mohou detekovat 2 dodatečné pomocné spínače (přepínací) VYP polohu uzemňovače nebo odpínače:

-  Zapínací kontakty signalizují VYP polohu uzemňovače nebo odpínače
-  Vypínací kontakty jsou volné k použití.

• Pomocný spínač (přepínací) pro blokovací magnet Y1 (je-li je objednán) je použit pro elektrické blokování.

• Všechny ostatní kontakty jsou volné k použití.

• Vazbou na mžikové pružinové pohony odpínačů je zabráněno nedefinované mezipoloze pomocných spínačů.

3.6.2  Třípolohový odpínač s motorovým  pohonem
          (obr. 3/8 a 3/9)

• Osazení pomocnými spínači odpínače ovládaného motorem je identické s ručně ovládaným provedením.

• Zvláštnosti:

- Odpínač: Jeden vypínací a jeden zapínací kontakt je použit pro ovládání motorového pohonu.
- Uzemňovač: Jeden vypínací kontakt je k dispozici pro signalizaci VYP polohy.

Druhý vypínací kontakt je použit pro blokování odpínač/uzemňovač.

• Všechny ostatní kontakty jsou volné k použití.

• Motorový pohon odpínače má pro odpojení v každé koncové poloze pomocný kontakt ovládání (přepínací kontakt).
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Obr. 3/8:  Vybavení třípolohového odpínače pomocnými spínači
                 Základní vybavení

(1) Přepínač předvolby -Q0 Odpínač
(2) Pomocní spínač (přepínací) pro signalizaci -Q8     Uzemňovač

odpínač ZAP nebo VYP -MO    Motor pohonu pro -QO (uzemňovač
(3) Pomocný spínač (přepínací) pro signalizaci -Q8 má vždy ruční pohon)

 uzemňovač ZAP nebo VYP
(4) Pomocný spínač (přepínací) pro ovládání motoru

(volitelně)
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Obr. 3/9:  Vybavení třípolohového odpínače pomocnými spínači
                 s volitelným dodatečným příslušenstvím

(1)   Přepínač předvolby -Q0 Odpínač
(2)   Pomocní spínač (přepínací) pro signalizaci -Q8 Uzemňovač
       odpínač ZAP nebo VYP -MO Motor pohonu  pro -QO (uzemňovač
(3)   Pomocný spínač (přepínací) pro signalizaci -Q8 má vždy ruční pohon)
       uzemňovač ZAP nebo VYP -Y1 Blokovací magnet (volitelně)
(4)   Pomocný spínač (přepínací) pro signalizaci
       odpínač a uzemňovač VYP (volitelně)
(5)   Pomocný spínač (přepínací) pro ovládání motoru
       (volitelně)
(6)   Pomocný spínač (přepínací) pro blokovací magnet Y1
       (volitelně)

3.7   Vybavení pomocnými spínači ve skříni odpínače s pojistkami vn
        (Střádačové pružinové pohony)

3.7.1  Třípolohový odpínač s ručním pohonem příp. motorovým pohonem
           (obr. 3/8 a 3/9)

• Osazení spínacího přístroje pomocnými spínači a jejich možnosti použití jsou identické jako u skříně odpínače
bez pojistek.

• Vybavení pojistkou signalizuje pomocný (přepínací) spínač. Jeho kontakty jsou k volnému použití.
• Vypínací spoušť Y2 je volitelné příslušenství a umožňuje dálkové vypnutí odpínače. Vypínací spoušť je možno

použít jen ve spojení se střádačovým pružinovým pohonem.

3.8   Připojení vysokého napětí
        (obr. 3/7 a 5/25)

Průchodky s vnějším kuželem montované plynotěsným způsobem ve stěně mezi modulem skříně a prostorem pro
připojení kabelů vytváří přepážku mezi oběma  prostory. Připojení dvou paralelních kabelů je možné.
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Kabelová připojení se rozdělují na:

• Kabelové násuvné systémy s vnějším kuželem podle DIN 47 636. Jsou vhodné pro připojení plastových kabelů
pomocí T zástrček nebo úhlových zástrček.

      Vybavení závislé na skříni:
      -   Skříň s pojistkami: 250 A - Vnější kužel
      -   Skříň vypínače: 630 A  - Vnější kužel
          (pro 1250 A modifikovaná varianta)
      -   Skříň odpínače: 400/630 A - Vnější kužel
      Seznam možných kabelových systémů je uveden v čl. 5.8.1.

• Připojení kabelů s impregnovanou papírovou izolací pomocí speciálních adaptérů (nejsou bezpečné při dotyku!)
Bližší podrobnosti podle podkladů výrobce.

3.9   Sekundární vybavení
         (obr. 2/1 a 3/2)

Pro umístění sekundárních zařízení a případně dodatečných zařízení jsou k
dispozici tři různé výšky skříně:

• H = 1650 mm:   Zařízení s odpojovačem
• H = 2100 mm:   Zařízení s vypínačem a odpínačem, standard u zařízení s REF542 plus
• H = 2250 mm:   Zařízení s dodatečnými nároky na zapojení

3.10   Řídicí a jistící jednotka pole REF542 plus
          (obr. 3/2 a 3/3)

V  řídicí a jistící jednotce pole REF542 plus jsou integrovány následující funkce:

• Jištění
• Řízení
• Měření
• Indikace spínacích poloh
• Hlášení nebezpečí a poruch
• Připojení k řídícímu systému

Blokování skříně jakož i sled spínání jsou řízeny jednotkou pole.

Na displeji LCD poz. 2.1 je zobrazeno jednopólové schéma poskytující informace o poloze spínacích přístrojů.

Měřené hodnoty, pokud jsou pořizovány, jako fázové proudy, fázová a sdružená napětí, měření činné a jalové práce,
činný a jalový výkon, počet spínacích cyklů a počet provozních hodin se objeví numericky nebo jako sloupkový
diagram na displeji. Další informace, jako výstražná a poruchová hlášení jsou zobrazeny jasným textem a světelnými
LED diodami 2.2.

Řídicí a jistící jednotka pole REF542 plus může být připojena na řídící systém pomocí optických vodičů. Použitím
optických vodičů se zabrání elektromagnetickému rušení.

Manipulace a podrobný technický popis řídicí a jistící jednotky pole REF542 plus jsou uvedeny v příručce REF542
plus.
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3.11    Ochrana proti chybné manipulaci, blokovací podmínky

• Pro zabránění nebezpečným situacím a chybným manipulacím je pro ochranu osob a zařízení k dispozici celá
řada blokování.

• Ochrana proti chybné manipulaci může být realizována alternativně následujícími dvěma přístroji:
-   řídící a jistící jednotkou pole REF542 plus
-   řídící jednotkou pole CC1

• Vypínače, třípolohové  odpojovače a třípolohové odpínače, pokud jsou ovládány motorem, je možno ovládat
přímo ve skříni nebo přes přepínač s klíčem místně/dálkově z rozvodny. Ovládání uzemňovače třípolohového
odpínače se provádí vždy ručně ve skříni.

• Třípolohový odpojovač UX0  a příslušný vypínač, pokud jsou ovládány motorem, jsou navzájem blokovány jen
elektricky.

• Ručně ovládaný třípolohový odpojovač UX0  a příslušný vypínač jsou navzájem blokovány jen mechanicky.

• Podrobnosti o dalších dodatečných blokováních/závislostech, např. se sousedním zařízením, jsou uvedeny
v příslušných podkladech zakázky.

• Dotazování na blokování mezi skříněmi, pokud se předpokládá, se provádí přes smyčková vedení ze skříně do
skříně.

• Ovládání při ztrátě  pomocného napětí:

     -   Při ztrátě pomocného napětí je možné ruční ovládání přístrojů.
     -   Nepředpokládá se však blokované ruční nouzové ovládání u třípolohových odpojovačů ve skříni vypínače.

Nouzové ruční ovládání:

Otevřením dveří ovládací skříně a následným ručním ovládáním dochází k zásahu do blokovacích podmínek.
Nouzové ruční ovládání bez ochrany proti chybné manipulaci je možné pomocí ruční kliky a mechanických
tlačítek.

3.12     Uzemnění odbočky
            (obr. 3/7)

Ruční uzemnění

Spínací sled pro uzemnění odbočky:

• Vypínač -Q0 VYP

• Odpojovač -Q1 (UX0) VYP

• Uzemňovač -Q5 (UX0)  ZAP

• Zkouška beznapěťového stavu (Indikace pomocí kapacitního napěťového indikátoru (viz. čl. 6.4.1))

• Vypínač -Q0 ZAP

• Jističe VYP

• Označení skříně s ohledem na provedené uzemnění.
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3.13   Uzemnění přípojnice

Uzemnění přípojnice nebo sekce přípojnice se provádí v závislosti na konfiguraci rozváděče.

1. Uzemnění pomocí skříně pro uzemnění přípojnice
Předpoklady:

•   Všechny třípolohové spínače této přípojnice jsou v odpojené nebo uzemněné poloze, t.j. všechny příslušné
odpojovače přípojnice jsou odpojené

Postup spínání:

•    Zapnutí uzemňovače se zkratovou zapínací schopností
•    Označení sekce přípojnice s ohledem na provedené uzemnění.

2. Uzemnění sekce přípojnice pomocí podélné spojky/proudového propojení podélné spojky

Rozváděč s podélnou spojkou dovoluje uzemnění sekce přípojnice připojené ke proudovému propojení podélné
spojky. Předpokladem je, aby byl podélný vypínač vypnutý a všechny třípolohové spínače uzemňované přípojnice
byly v odpojené nebo uzemněné poloze.

Sled spínání:
•    Třípolohový odpojovač vypínače spojky do uzemnění polohy
•    Vypínače spojky ZAP
•    Jističe VYP
•    Označení sekce přípojnice s ohledem na provedené uzemnění.

3. Pracovní uzemnění přípojnice s využitím vhodné T- zástrčky vývodu

Předpoklad:
•     Vývod je uzemněn.
•     Všechny odpojovače uzemňované přípojnice jsou odpojené.

Postup spínání:
•      Upevnění zkratovací spojky na připojovacích místech T-zástrčky a propojení s uzemňovací přípojnicí.

a)  Skříň vypínače:
-   Vypínač VYP
-   Odpojovač do polohy na přípojnicích
-   Vypínač ZAP

b)  Skříň odpínače bez pojistek:
-   Uzemňovač VYP
-   Odpínač ZAP

•     Jističe VYP
•     Označení přípojnice s ohledem na provedené uzemnění.

3.14   Zkušební zařízení

Skříně rozváděče/bloky zařízení jsou řádně naplněny izolačním plynem ve výrobním závodě a odzkoušeny podle
norem IEC. Zkoušení po ukončení instalace rozváděče není proto nutné. Jestliže je zapotřebí zkoušky provést, provádí
se takto:
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• Pro napěťové a proudové zkoušky je možný přímý přístup na vodiče v připojovacím prostoru bez odpojení kabelů
nebo vypuštění izolačního plynu. Přístup se provádí pomocí vhodných krátkých zkušebních kabelů s T-zástrčkami.

• Svodiče přepětí se musí během napěťových zkoušek demontovat.

•  Napěťové zkoušky:
     -   Zkoušky kabelů stejnosměrným proudem,
     -   Měření pro vymezení poruchy kabelu s impulsním napětím
     -   Zkoušky zařízení (bez kabelů) se střídavým napětím
         mohou být  provedeny s odpovídajícím zkušebním zařízením.

• Pro primární proudové zkoušky ochran je nutno použít odpovídající zkušební zařízení s násuvným systémem s
vnějším kuželem.

Další zkušební postupy jsou popsány v následujících článcích:

-  Zkoušení beznapěťového stavu:                              Článek 6.4.1
-  Zkoušení sledu fází:                                                 Článek 6.4.2
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31.1

31.2

5

30

31.3

31.6 31.5 31.4 31.7 32

Obr. 3/10:  Senzory pro detekci spínacích poloh Obr. 3/11: Pohled na pružinový střádač motorem
                  vypínače ovládaného vypínače s pomocnými

přístroji - po demontáži čelního krytu
30 Spínací hřídel vypínače:
31.1 Senzor BOE: “Vypínač ZAP” 31.3  Senzor BOS: Signalizace
31.2 Senzor BOA: “Vypínač VYP”          “pružinový střádač nastřádán”

Obr. 3/12: Motorový pohon třípolohového  odpojovače, Obr. 3/13:   Třípolohový odpojovač UX0-MT,
typu UX0 Spínací poloha: Připojení na uzemňovací kontakt

31.4   Senzor B1E: “Odpojovač -Q1  ZAP”
31.5   Senzor B1A: “Odpojovač -Q1  VYP”
31.6   Senzor B5E: “Uzemňovač -Q5  ZAP”
31.7   Senzor B5A: “Uzemňovač -Q5  VYP”
32      Mechanický ukazatel stavu

pro třípolohový odpojovač UX0
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21

21.1

25

(22)

24

23.1

21.2

A

24.1

Obr. 3/14: Třípolohový odpojovač UX0-ST Obr. 3/15: Třípolohový odpínač,
Spínací poloha: Odpojení Typ MCTZ 1161
Spínací poloha: Uzemnění
(před montáží v závodě)

Obr. 3/16: Blokování pojistkové příčky

21 Pouzdro pojistky
21.1 Kryt pouzdra pojistky
21.2 Páka pro vybavení pojistkou
(22) Pojistka vn
23.1 Kolébka pro vybavení

pojistkou
24 Pojistková příčka
24.1 Šroub s křížovou hlavou
25 Blokování pojistkové

příčky
A Vizuální indikace vybavení

pojistky (červená optická
návěst)
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 4. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

4.1      Stav při dodání

V závodě sestavené skříně rozváděče jsou kontrolovány z hlediska správné montáže a funkce.

Stav při dodání:

• Skříně rozváděče jsou v závodě sestaveny do bloků zařízení.
• Je kontrolováno vybavení podle objednávky.
• Provedena kusová zkouška podle IEC 60298.
• Instalační materiál a příslušenství baleno samostatně.
• Průchodky pro přípojnice u rozšiřitelných nebo sestavitelných bloků uzavřeny přepravními kryty, které nejsou

napěťově odolné.
• Stav plynových prostorů:

-   Naplněny izolačním plynem s jmenovitým provozním tlakem.
-   Vybaveny sáčky s vysoušecím prostředek.

Poznámka:
Leteckou dopravu je nutno v jednotlivých případech dohodnout.

4.2  Balení

• Skříně/bloky zařízení se základním obalem nebo bez obalu.

• Skříně/bloky zařízení s balením pro přepravu po moři nebo podobným obalem (také v kontejnerech pro přepravu
po moři):

-   Těsně uzavřené v polyetylénových fóliích
-   Vloženy přepravní sáčky s vysoušecím prostředkem
-   Vloženy indikátory vlhkosti
-   Při použití fólií ze slitin hliníku je vsazen průzor pro kontrolu indikátorů

• Postupujte podle návodu na použití sáčků s vysoušecím prostředkem podle DIN 55473. Platí následující:
-  Barva indikátoru modrá: obsah suchý
-  Barva indikátoru růžová: obsah vlhký (např. relativní vlhkost nad 40 %).

4.3    Přeprava
         (obr. 4/1)

• Přepravní jednotky jsou bloky zařízení.
• Vezměte v úvahu hmotnosti přepravních jednotek.
• Dbejte na výšku těžiště.
• Skříně/bloky zařízení je nutno přepravovat ve vzpřímené poloze.

          •   Nakládání se provádí při dodržování všech bezpečnostních opatření pro ochranu osob a
přepravovaného zboží zásadně jen:

-   Jeřábem a/nebo
-   Nůžkovým vysokozdvižným vozíkem (zařízení musí být postaveno na paletě)

• Nakládání s jeřábem:

-   Upevnit nosná lana odpovídající nosnosti se závěsnými články (šířka otevření ≥ 30 mm).
-   Vázací místo pro nosné lano 36 je přepravná traverza 38 pod rozváděčem.
-   Zajistit nosné lano/nosný popruh proti posunutí
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• Rozváděčové skříně, připravené k montáži, se v budově nebo místnosti dopravují přednostně pomocí nůžkového
vozíku s přiměřenou nosností. Pokud takový vozík není k dispozici, nebo jej nelze použít, je možno skříně dopravovat
po rovné podlaze pomocí válečků. Tento způsob dopravy je však nutno považovat za nouzový a je možno jej
zvolit pouze v nevyhnutelných případech. Pak je nutno věnovat dopravě zvýšenou péči a postupovat opatrně,
aby se zabránilo poškození skříní.

     Zejména je nutno válečky podkládat pouze pod boční stěny skříně (delší strana), nikoliv pod kratší stranu, kde
jsou přední dveře a zadní kryty - viz obr. 4/2. V případě podložení válečků pod kratší stranu skříně může dojít
k vážnému poškození mechanických částí (vodící kolejnice, blokovací zařízení, otevírání dveří).

4.4   Dodání

K povinnostem příjemce patří mimo jiné:

• Překontrolovat zda je dodávka kompletní a zda nedošlo k jejímu poškození, např. také z hlediska vlhkosti a jejího
škodlivého působení.

• Zjištěné vady nebo poškození při přepravě
     -  nutno dokumentovat v nákladním listu,
     -  podat o nich ihned zprávu odesilateli/přepravci

Poznámka:

Dokumentujte větší poškození zásadně pomocí fotografií.

4.5   Přechodné skladování

Podmínky pro optimální přechodné skladování:

1.  Skříně/bloky zařízení se základním obalem nebo bez obalu:

• Suché a dobře větrané skladovací prostory s klimatem podle IEC 60694.
• Teplota v prostoru neklesne pod  -25 °.
• Nesmí působit žádné jiné nepříznivé vlivy okolí.
• Skříně/bloky zařízení skladovat ve vzpřímené poloze.
• Neskládat skříně/bloky zařízení na sebe.
• Skříně/bloky zařízení se základním obalem:

-  Otevřete obal, alespoň částečně.
• Skříně/bloky zařízení bez obalu:

-   Volně zakrýt ochranou fólií
-   Musí být zachováno dostatečné proudění vzduchu

• Kontrolovat pravidelně zda nedochází k orosování.

2. Skříně/bloky zařízení s obalem pro přepravu po moři nebo podobným obalem s vnitřní ochranou fólií:
• Skladujte přepravní jednotky:
     -   chráněné před povětrnostními vlivy,
     -   v suchu,
     -   chráněné před poškozením.
• Kontrolovat obal z hlediska poškození.

-   Kontrolovat vysoušecí prostředek (viz  čl. 4.2):
-   při dodání,
-   později v přiměřených intervalech.

• Při překročení životnosti obalu podle data balení:
-   již není zaručena ochranná funkce obalu,
-   provést opatření pro další přechodné skladování.
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Obr. 4/1 Příprava rozváděče ZX0
pro přepravu jeřábem

36   Nosný popruh, zajistit proti posunutí
38   Přepravní ocelový nosník, možno odšroubovat

Obr. 4/2 Nouzový způsob přepravy

36

38
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 5.   INSTALACE ROZVÁDĚČE NA MÍSTĚ POUŽITÍ

V zájmu co nejoptimálnějšího průběhu instalace a zajištění vysoké úrovně kvality musí být montáž rozváděče na
místě použití provedena nebo alespoň odpovědně vedena a kontrolována zvláště vyškolenými kvalifikovanými
pracovníky.

5.1  Všeobecné požadavky pro místo instalace

Rozvodna musí být při zahájení instalace stavebně dokončena, vybavena osvětlením a proudovým napájením pro
instalační práce, uzavíratelná, suchá  s dobrou možností větrání. Přitom se musí vzít již v úvahu všechna nutná
předběžná opatření jako otvory, kanály atd. pro přivedení silových kabelů.

Podle IEC 60694 musí být zajištěno dodržení podmínek pro vnitřní rozváděče, mimo jiné včetně teplotní třídy “minus
25°C vnitřní”.

5.2   Stavební údaje
        (obr. 5/2 až 5/20)

• Stavební údaje pro rozvodnu např. výška stropu, šířka dveří, šířka chodby atd. jsou uvedeny na obr. 5/2 až 5/20.
Rozměry a hmotnosti skříní rozváděče jsou uvedeny v čl. 2.3.

• Aktuální údaje pro příslušnou zakázku jsou uvedeny v dokumentaci ABB.

• Rozváděče ZX0, sestávající z více než jednoho bloku, se staví na základový rám uložený v betonovém potěru
podlahy nebo na zdvojenou podlahu.

• Otvory uvedené na obr. 5/2 až 5/13 jsou určené jako projekční pomoc. Místo velkých otvorů je možno použít také
vrtané díry v závislosti na počtu kabelů vn.

• Otvory (vrtané díry) pro silové kabely v podlaze stanice je nutno provést tak, aby zde nepůsobily vířivé proudy.

5.3   Základní informace pro instalační práce

Je nutno použít šrouby podle DIN pevnostní třídy 8.8.

Doporučený utahovací moment 1)2)

Nm

Mazací prostředek 3)

Závit Bez Olej nebo tuk

M6 10,5 4,5

M8 26 10

M8 4) 12 4,5

M10 50 20

M12 86 40

M165) - -

1) Jmenovité utahovací momenty pro spojovací součásti bez mazání jsou založeny na koeficientu tření 0,14  (skutečné hodnoty
podléhají nevyhnutelnému a z části ne bezvýznamném rozptylu!).

2) Jmenovité utahovací momenty pro spojovací součásti s mazáním podle DIN 43 673.
3) Závit a opěrná plocha hlavy mazány.
4) Tyto hodnoty platí jen pro navařované závrtné šrouby.

Veškeré utahovací momenty, které jsou případně rozdílné od všeobecné tabulky (např. pro kontaktní systémy a
připojení přístrojů) vzít v úvahu podle údajů v podrobných technických podkladech.
Doporučuje se, aby byly závity a opěrné plochy hlav šroubů lehce mazány olejem nebo tukem pro dosažení přesně
definovaného jmenovitého utahovacího momentu.

5) Utahovací moment pro násuvné kabelové koncovky: 45 až 50 Nm. Dbejte na údaje výrobce kabelových koncovek.
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• Odstraňte všeobecně z povrchů a z povrchů izolačních materiálů veškeré nečistoty. Dbejte na pokyny pro čištění v čl. 7.2.

• Při manipulaci s SF
6
 zabraňte jakémukoliv úniku plynu do rozvodny:

     -  protože to může způsobit nesprávné údaje během zkoušky těsnosti,
     -  dostatečně větrejte, jestliže únik nastane.

5.4   Základový rám
         (obr. 5/1)

Poznámka:

• Příslušné údaje pro jednotlivou objednávku je možno nalézt v dokumentaci ABB.

Základový rám, pro jednu nebo více skříní, může být dodán s rozváděčem. Je zpravidla uložen pracovníky na místě
instalace a měl by být vyrovnán a zkontrolován pod dohledem odpovědného odborníka.

Při uložení základového rámu je nutno také dodržet údaje podle návodu, zvláště tolerance rovinnosti a přímosti jako
podmínku bezvadné montáže rozváděče.

Tolerance pro uložení rámu :

• Tolerance rovinnosti: +/- 1 mm na 1 metr,

• Tolerance přímosti: maximálně 1 mm na metr, avšak ne více než 2 mm pro celou délku rámu.

5.5    Montáž základového rámu
         (obr. 5/1)

• Sešroubovat jednotlivé části prvků základového rámu 29.

• Jednotlivé takto sestavené prvky základového rámu 29 (pokud se jedná o více skříňové provedení) sešroubujte s
použitím spojovacích článků 29.1 a šroubů 29.8

• Kompletní základový rám ustavit přesně na betonovou podlahu do určené polohy.

• Upevnit základový rám na betonovou podlahu dostatečně pevně se šrouby a talířovými podložkami 29.4 při
průběžné kontrole správné rozměrové polohy.

• Našroubovat nastavovací šrouby 29.7 (různé délky, tak aby odpovídaly výšce potěru podlahy) do příslušných
otvorů se závitem a vložit pod každý šroub ocelovou podložku 29.6.

• Pečlivě vyrovnat celou plochu základového rámu 29 do horizontální roviny a na správnou výšku vhodným zašroubováním
nastavovacích šroubů 29.7 s použitím nivelačního přístroje. Horní hrana podlahového ocelového rámu musí být 2 mm
nad hotovou podlahou (vzít v úvahu  tloušťku materiálu dodatečně předpokládaného potěru podlahy).

• Přivařit nastavovací šrouby 29.7, aby se zabránilo samovolným změnám jejich nastavení.

• Provést nutná opatření pro bezvadné uzemnění základového rámu s pozinkovanými ocelovými pásky 30x4 mm.
U rozváděčů s více než 6 skříněmi je nutno vzít v úvahu připojovací místa podle stavebních údajů.

• Při nanášení betonového potěru pečlivě vyplnit základový rám.

• Podlahový ocelový rám nesmí být vystaven zejména během fáze instalace nepříznivým rázovým a tlakovým
namáháním.

5.6    Zdvojená podlaha
         (obr. 5/4 a 5/20)

Při použití zdvojené podlahy na stojinách, je nutno dbát na montážní návod výrobce. Zdvojená podlaha musí vyhovovat
všem požadavkům specifickým pro zařízení.
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Obr. 5/1: Základový rám
Výrobní výkres: GCE 1928213, list 91
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Obr. 5/2: Orientační stavební údaje pro základový rám na
betonové podlaze, šířka skříně 400 mm
•  Řezy viz obr. 5/3
•  Další informace jsou uvedeny na výrobním výkrese GCE1928213, list 16

1)   Minimální údaje
2)   Při odlehčení tlaku směrem dolů: 50 mm

1 Chodba pro obsluhu 10 Silový kabel (Poloha osy kabelu závisí
2 Vstup do kabelového prostoru  na typu skříně a velikosti zástrčky)
3 Plošina cca 20 kN 11 K hlavnímu uzemnění
4 Místo jednotlivých otvorů jsou možné 12 Otvor pro silový kabel

průchozí nebo vrtané otvory 13 Ovládací kabel - přívod shora
Průchody pro ovlád. vedení provádí zákazník

5 Nutné jen, jestliže odlehčení tlaku 14 Větrací otvor
nesmí být provedeno v rozvodně 15 Nebo jak je uvedeno na obr. 5/15

6 Zřízeno zde pouze u skříně spojky a měření 16 Větrací otvor
7 Volný prostor pro instalaci 17 Otvor pro přívod vzduchu
8 Hlavní uzemnění 18 Výška kabelového prostoru podle potřeby
9 Dveře 19 Potěr, viz také obr. 5/1

20 Koncový kryt
21 Zákryt připojení kabelu
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Obr. 5/3: Šířka skříně 400 mm, Řez A-A k obr. 5/2

• Legenda viz obr. 5/2
• Další informace jsou uvedeny na výrobním výkrese GCE1928213, list 1

1)    Minimální údaje
2)    Při odlehčení tlaku směrem dolů: 50 mm
3)    H =  1650/2100/2250 mm (podle varianty skříně)
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Obr. 5/4: Orientační stavební údaje pro základový rám na
betonové podlaze, šířka skříně 400 mm a 1000 mm

• Řezy viz obr. 5/5 a 5/6
• Další informace jsou uvedeny na výrobním výkrese GCE1928213, list 11

1)   Minimální údaje

1 Chodba pro obsluhu 10 Silový kabel (Poloha osy kabelu závisí
2 Vstup do kabelového prostoru  na typu skříně a velikosti zástrčky)
3 Plošina cca 20 kN 11 K hlavnímu uzemnění
4 Místo jednotlivých otvorů jsou možné 12 Otvor pro silový kabel

průchozí nebo vrtané otvory 13 Ovládací kabel - přívod shora
Průchody pro ovlád. vedení provádí zákazník

5 Nutné jen, jestliže odlehčení tlaku 14 Větrací otvor
nesmí být provedeno v rozvodně 15 Nebo jak je uvedeno na obr. 5/15

6 Zřízeno zde pouze u skříně spojky a měření 16 Větrací otvor
7 Volný prostor pro instalaci 17 Otvor pro přívod vzduchu
8 Hlavní uzemnění 18 Výška kabelového prostoru podle potřeby
9 Dveře 19 Potěr, viz také obr. 5/1

20 Koncový kryt
22 Skříň měření izolovaná vzduchem
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Obr. 5/5: Šířka skříně 400 mm (+ 1000 mm), Řez A-A k obr. 5/4

• Legenda viz obr. 5/4
• Další informace jsou uvedeny na výrobním výkrese GCE1928213, list 7

1)    Minimální údaje
2)    H =  2100/2250 mm (podle varianty skříně)

Obr. 5/6: Skříň měření izolovaná vzduchem, šířka skříně 1000 mm, Řez C-C k obr. 5/4

• Legenda viz obr. 5/4
• Další informace jsou uvedeny na výrobním výkrese GCE1928213, list 15

1)    Minimální údaje
2)    H =  2100/2250 mm (podle varianty skříně)
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Obr. 5/7: Orientační stavební údaje pro základový rám na
betonové podlaze, šířka skříně 400 mm a 600 mm

• Řezy viz obr. 5/8 a 5/9
• Další informace jsou uvedeny na výrobním výkrese GCE1928213, list 17

1)   Minimální údaje

1 Chodba pro obsluhu 10 Silový kabel (Poloha osy kabelu závisí
2 Vstup do kabelového prostoru na typu skříně a velikosti zástrčky)
3 Plošina cca 20 kN 11 K hlavnímu uzemnění
4 Místo jednotlivých otvorů jsou možné 12 Otvor pro silový kabel

průchozí nebo vrtané otvory 13 Ovládací kabel - přívod shora
Průchody pro ovlád. vedení provádí zákazník

5 Nutné jen, jestliže odlehčení tlaku 14 Větrací otvor
nesmí být provedeno v rozvodně 15 Nebo jak je uvedeno na obr. 5/15

6 Zřízeno zde pouze u skříně spojky a měření 16 Větrací otvor
7 Volný prostor pro instalaci 17 Otvor pro přívod vzduchu
8 Hlavní uzemnění 18 Výška kabelového prostoru podle potřeby
9 Dveře 19 Potěr, viz také obr. 5/1

20 Koncový kryt
21 Zákryt pro připojení kabelů
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Obr. 5/8: Šířka skříně 400 mm (+ 600 mm), Řez D-D k obr. 5/7

• Legenda viz obr. 5/7
• Další informace jsou uvedeny na výrobním výkrese GCE1928213, list 5

1)    Minimální údaje
2)    H =  2100/2250 mm (podle varianty skříně)

Obr. 5/9:  Šířka skříně 600 mm, Řez B-B k obr. 5/7

• Legenda viz obr. 5/7
• Další informace jsou uvedeny na výrobním výkrese GCE1928213, list 4

1)    Minimální údaje
2)    H =  2100/2250 mm (podle varianty skříně)
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Obr. 5/10: Orientační stavební údaje pro základový rám na
betonové podlaze, šířka skříně 400, 600 a 1000 mm

• Řezy viz obr. 5/11, 5/12 a 5/13
• Další informace jsou uvedeny na výrobním výkrese GCE1928213, list 13

1)   Minimální údaje

1 Chodba pro obsluhu 10 Silový kabel (Poloha osy kabelu závisí
2 Vstup do kabelového prostoru  na typu skříně a velikosti zástrčky)
3 Plošina cca 20 kN 11 K hlavnímu uzemnění
4 Místo jednotlivých otvorů jsou možné 12 Otvor pro silový kabel

průchozí nebo vrtané otvory 13 Ovládací kabel - přívod shora
Průchody pro ovlád. vedení provádí zákazník

5 Nutné jen, jestliže odlehčení tlaku 14 Větrací otvor
nesmí být provedeno v rozvodně 15 Nebo jak je uvedeno na obr. 5/15

6 Zřízeno zde pouze u skříně spojky a měření 16 Větrací otvor
7 Volný prostor pro instalaci 17 Otvor pro přívod vzduchu
8 Hlavní uzemnění 18 Výška kabelového prostoru podle potřeby
9 Dveře 19 Potěr, viz také obr. 5/1

20 Koncový kryt
22 Skříň měření izolovaná vzduchem
23.. Nutné jen u vývodního pole s vypínačem
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Obr. 5/11: Šířka skříně 400 mm (+ 600 +1000 mm), Řez E-E k obr. 5/10

• Legenda viz obr. 5/10
• Další informace jsou uvedeny na výrobním výkrese GCE1928213, list 5

1)    Minimální údaje
2)    H =  2100/2250 mm (podle varianty skříně)

Obr. 5/12:  Šířka skříně 600 mm (+ 1000 mm) Řez F-F k obr. 5/10

• Legenda viz obr. 5/10
• Další informace jsou uvedeny na výrobním výkrese GCE1928213, list 9

1)    Minimální údaje
2)    H =  2100/2250 mm (podle varianty skříně)
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Obr. 5/13:  Skříň měření izolovaná vzduchem, šířka skříně 1000 mm, Řez G-G k obr. 5/10

• Legenda viz obr. 5/10
• Další informace jsou uvedeny na výrobním výkrese GCE1928213, list 15

1)    Minimální údaje
2)    H =  2100/2250 mm (podle varianty skříně)
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Obr. 5/14:  Orientační stavební údaje pro
                  pomocnou podlahu na stojinách, Šířky skříní 400 mm a 1000 mm.

• Řezy viz obr. 5/15a, 5/15b a 5/16
• Další informace jsou uvedeny na výrobním výkrese GCE1928213, list 9

                1)    Minimální údaje

1 Chodba pro obsluhu 10 Dveře
2 Vstup do kabelového prostoru 11 Silový kabel (poloha osy kabelu závisí na
3 Plošina cca 20 kN na typu skříně a velikosti konektoru)
4 Konstrukce pomocné podlahy na 12 K hlavnímu uzemnění

stojinách kreslená jen v rozsahu 13 Není zapotřebí u skříně spojky a měření
rozváděče 14 Ovládací kabel – přiveden shora

5 Pouze u skříně spojky a měření 15 Otvor přívodu vzduchu
6 Volný prostor pro montáž 16 Větrací otvor
7 Hlavní uzemnění 17 Nebo jak je uvedena na obr. 5/3
8 Skříň měření izolovaná vzduchem 18 Větrací otvor
9 Koncový kryt 19 Výška kabelového prostoru podle potřeby

20 Pomocná podlaha na stojinách, provádí zákazník
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Obr. 5/15a: Šířka skříně výlučně 400 mm, řez A-A k obr. 5/14

• Legenda viz obr. 5/14
• Další informace jsou uvedeny na výrobním výkreseGCE1928213, list 2

1)    Minimální údaje
2)    Při odlehčení tlaku směrem dolů a uspořádání zařízení s výlučně šířkou polí 400 mm: 50 mm
3)    H =  1650/2100/2250 mm (podle varianty skříně a uspořádání zařízení)

Obr. 5/15b: Šířka skříně 400 mm ( + 1000 mm), řez A-A k obr. 5/14

• Legenda viz obr. 5/14
• Další informace jsou uvedeny na výrobním výkrese GCE1928213, list 8

1)    Minimální údaje
2)    H = 2100/2250 mm (podle varianty skříně a uspořádání zařízení)
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Obr. 5/16: Skříň měření izolovaná vzduchem, šířka skříně 1000 mm, řez B-B k obr. 5/14

• Legenda viz obr. 5/14
• Další informace jsou uvedeny na výrobním výkrese GCE1928213, list 14

1)    Minimální údaje
3)    H = 2100/2250 mm (podle varianty skříně)



43

1) 1)

1)
300

1)

11
50

93
0 10

00

40

1000

1000

140
130130

10
0150 150 300 150 150

1)
100

50

400 400400600600
85

0

D
E

C

6

17
00

9

D

3

2
1

7

8

4

C

5

E

Obr. 5/17:  Orientační stavební údaje pro
                  pomocnou podlahu na stojinách, Šířky skříní 400 mm, 600 mm a 1000 mm.

• Řezy viz obr. 5/18, 5/19 a 5/20
• Další informace jsou uvedeny na výrobním výkrese GCE1928213, list 18

1)    Minimální údaje

1 Chodba pro obsluhu 10 Dveře
2 Vstup do kabelového prostoru 11 Silový kabel (poloha osy kabelu závisí na
3 Plošina cca 20 kN na typu skříně a velikosti konektoru)
4 Konstrukce pomocné podlahy na 12 K hlavnímu uzemnění

stojinách kreslená jen v rozsahu 13 Není zapotřebí u skříně spojky a měření
rozváděče 14 Ovládací kabel – přiveden shora

5 Pouze u skříně spojky a měření 15 Otvor přívodu vzduchu
6 Volný prostor pro montáž 16 Větrací otvor
7 Hlavní uzemnění 17 Nebo jak je uvedena na obr. 5/3
8 Skříň měření izolovaná vzduchem 18 Větrací otvor
9 Koncový kryt 19 Výška kabelového prostoru podle potřeby

20 Pomocná podlaha na stojinách, provádí zákazník
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Obr. 5/18: Šířka skříně 400 mm (+ 600 mm + 1000 mm), řez C-C k obr. 5/17

• Legenda viz obr. 5/17
• Další informace jsou uvedeny na výrobním výkrese GCE1928213, list 6

1)    Minimální údaje
2)    H = 2100/2250 mm (podle varianty skříně a uspořádání zařízení)
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Obr. 5/19: Šířka skříně 600 mm (+ 1000 mm), řez D-D k obr. 5/17

• Legenda viz obr. 5/17
• Další informace jsou uvedeny na výrobním výkrese GCE1928213, list 10

1)    Minimální údaje
2)    H = 2100/2250 mm (podle varianty skříně)

Obr. 5/20: Šířka skříně 1000 mm (+ 600 mm), řez E-E k obr. 5/17

• Legenda viz obr. 5/17
• Další informace jsou uvedeny na výrobním výkrese GCE1928213, list 14

1)    Minimální údaje
2)    H = 2100/2250 mm (podle varianty skříně)
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5.7        Instalace/spojení bloků rozváděče pro rozšíření
              (obr.  5/1 a 5/21 až 5/24)

Pro rozšíření rozváděče je bezpodmínečně nutný základový rám uložený v betonovém potěru.

5.7.1    Přípravné práce

• Namažte horní plochy základového rámu vhodnou vazelínou nebo olejem ( usnadní to instalaci a ustavení
jednotlivých bloků rozváděčů).

• Našroubujte vodící kolíky 46 do příslušných otvorů bloku rozšíření ze strany stávajícího zařízení
(viz obr. 5/22).

5.7.2    Instalace rozváděče

• Demontujte ochranné kryty 28 spojek přípojnic z již instalovaného zařízení a skříně rozšíření.

      Poznámka:
      Ochranné kryty nejsou napěťově odolné a nesmí proto zůstat na instalovaném zařízení.

• Jestliže se rozšiřuje již existující zařízení, tak je nutno po sejmutí koncového krytu demontovat slepé zátky 51
včetně přítlačné desky 52 a napínacího třmene 53 (obr. 5/23).

• Pečlivě kontrolujte izolační části 28.2 a kontaktní trubky 28.3 s ohledem na případné znečištění a očistěte je,
pokud je to nutné (viz čl. 7.2).

Poznámka:
Připravte pouze izolační části 28.2 a kontaktní trubky 28.3 jen pro právě rozšiřované místo. Chraňte je před dalším
znečištěním!

• Naneste rovnoměrně na kuželové plochy A izolační části 28.2 slabý povlak montážní pasty AP.

Poznámka:
Na kuželových plochách A nesmí zůstat nenamazaná místa.

• Vložte pečlivě kontaktní trubky 28.3 a izolační části 28.2 do průchodek přípojnic 28.1.

• Posuňte skříň rozšíření opatrně a rovnoměrně (bez naklánění) k instalovanému zařízení takovým způsobem, aby
se kontaktní trubky, izolační části a vodící kolíky zasunuly do příslušných otvorů bez použití nadměrné síly.

• Jakmile je vzdálenost obou skříní tak malá, že je možno zasunout šrouby 48 do otvorů stávajícího pole, zkompletujte
je s maticemi a talířovými podložkami.

• Potom provádějte další spojování obou skříní postupným utahováním matic 49.

• Když jsou skříně kompletně spojeny je nutno kontrolovat připojenou skříň ještě jednou s ohledem na správné
nastavení a následně ji upevnit na základový rám se šrouby pro upevnění skříně.

• Montujte koncový kryt.

5.8   Připojení kabelů a vedení

Kabelové prostory 8 skříní jsou vybaveny s příslušenstvím pro připojení kabelů podle typů a velikostí kabelů
specifikovaných v celkovém projektu zařízení.

5.8.1   Kabely vn s plastovou izolací s násuvným připojením
           (obr. 3/7 a 5/25)

• Uložte jednožilové kabely s plastickou izolací podle projektu zařízení do jednotlivých skříní.

• Odstraňte izolaci z kabelových žil, kontrolujte správné přiřazení fází a zabezpečte.
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• Jsou-li použity, tak namontujte násuvné měřící transformátory na kabely (dbejte na směr toku energie) a připojte je.

• Kabelové koncovky 6 namontujte podle návodu výrobce.

• V úvahu připadají podle dimenzování rozváděče následující druhy připojení:
-  Vnější kužel podle DIN 47 636
-  Kabelové průchodka se 14 mm násuvným kontaktem (400 A); možné jen u skříně odpínače
-  Kabelová průchodka se 7 mm násuvným kontaktem (250 A) pro skříň odpínače s pojistkami
-  Kabelová průchodka se šroubovým kontaktem M16 (630/800/1250 A); u skříně s vypínačem povinné; u skříně
s odpínačem možné.

• Jmenovité utahovací momenty jsou závislé na typu připojení kabelové průchodky. Jsou uvedeny v příslušných
dodaných montážních návodech.

• Proveďte násuvné propojení s vnějším kuželem 13 upevněným ve dně modulu skříně (bez otevření prostoru
s izolačním plynem) a zabezpečte šrouby.

• Vyrovnejte kabely a upevněte je na podpěrách 9. Kabely musí být vedeny uvnitř skříně svisle.
• Proveďte potřebná uzemnění. U provedení s měřícími transformátory montovanými na kabelech je nutno vést

uzemnění kabelu zpět měřícími transformátory.

Násuvné kabelové systémy pro kabely VPE v rozváděčích ZX0
Typ skříně

Odpínač Odpínač Vypínač

s pojistkami

Jmenovité Výrobce násuvné Typ násuvné Typ násuvné Typ násuvné

Napětí koncovky koncovky koncovky Koncovky

12 kV ABB Energie SEHDT 13.1 SEHDW 11 SEHDT 13.1

Kabel SEHDT 13 SEHDT 131)

SEHDT 12.1

F&G ASTS 10/630 ASW 10/250 ASTS 10/630

AST 10/400

Euromold 400TE 158LR 400TB

400TB 440TB1)

440TB

400LR

Raychem RICS 5.+ RICS 5.+

Koncovka Koncovka

17,5/24 kV ABB Energie SEHDT 23.1 SEHDW 21 SEHDT 23.1

Kabel SEHDT 23 SEHDT 231)

SEHDT 22.1

F&G ASTS 20/630 ASW 20/250 ASTS 20/630

AST 20/400 AST 20/400

Euromold K400TE K158LR K400TB

K400TB K440TB1)

K440TB

K400LR

Raychem RICS 5..+ RICS 5..+

Koncovka Koncovka

• Tabulka obsahuje pouze výběr kabelových násuvných systémů pro plastové kabely, které je možno použít s ohledem na
potřebu prostoru.

• Určité kombinace jako dvojitý kabel a nebo svodiče přepětí jsou možné. Je nutný dotaz u výrobce zařízení.
• Vzdálenost kabelových zástrček od podlahy skříně: 700 mm

1) Pro proudy vývodu 1250 A provedeno dvojitým kabelem
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5.8.2    Ovládací kabely a vedení

• Proveďte nutná připojení pro přívodní a vývodní kabely/vedení a příčná propojení.

• Ovládací kabely a vedení jsou vedeny shora stropním plechem při použití redukčních kroužků do skříně rozváděče.

• Připojení ze skříně do skříně se provádí pomocí konektorů svorkovnic v přístrojové skříni.

5.9    Příprava systému izolačního plynu pro provoz

Postupujte podle příslušných údajů v návodu pro obsluhu BA 427 - Systém izolačního plynu pro rozváděč ZX.

5.10   Závěrečné montážní práce

• Očistit vnější povrchy zapouzdření a ovládacích skříní v rozváděči, kde je to nutné, a kontrolovat lakované části
zařízení z hlediska poškození, případně opravit vhodnou barvou (viz  čl. 7.3).

• Řádně znovu upevnit všechny obvodové pláště a kryty pohonů, kabelových kanálů atd. pokud byly odstraněné
při instalačních pracích.

• Odstranit z rozváděče všechny nástroje a jiné cizí předměty.

• Kontrolovat celkový stav rozváděče.

• Kontrolovat, že prostory sousedící s rozváděčem jsou v řádném stavu.
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Obr. 5/21:  Instalace rozváděče

28.1  Pouzdro přípojnice 46 Vodící kolík
28.2  Izolační část 50 Úhelník pro propojení skříní
28.3  Kontaktní trubka

Obr. 5/22:   Spojka přípojnic

1) Rovnoměrně mazáno montážní pastou AP

28     Spojka přípojnic 47   Šestihranná matice M8 a talířová podložka
28.1 Pouzdro přípojnice 48   Šestihranný šroub  M10 x 65
28.2 Izolační část 49   Šestihranná matice M10 a talířová podložka
28.3 Kontaktní trubka 50   Úhelník pro propojení skříní
46  Vodící kolík
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Obr. 5/23: Konec přípojnice koncového pole

                   1) Rovnoměrně mazáno montážní pastou AP

                   49      Šestihranná matice M10 a talířová podložka
                   50      Úhelník pro propojení skříní
                   51      Slepá zátka
                   52      Přítlačná deska
                   53      Napínací třmen
                   54      Šroub s válcovou hlavou  M10 x 50  DIN 7984
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Obr. 5/24:   Montáž spojky přípojnice

                   a)       Demontován ochranný kryt
                   b)       Nasunutá kontaktní trubka 28.3
                   c)       Nasunutá izolační část 28.2 a kontaktní trubka 28.3

                   28.1   Pouzdro přípojnice
                   28.2   Izolační část
                   28.3   Kontaktní trubka

Obr. 5/25: Prostor pro připojení kabelu

Poznámka:
• Fáze L3 je zde provedena jako

příklad dvojitého kabelového připojení.

• Vzdálenost kabelových zástrček od
podlahy skříně: 700 mm

6 Kabelová zástrčka
7 Násuvný proudový

transformátor
9 Držák kabelu
10 Kabel vn
33 Uzemňovací přípojnice
34 Uzemňovací vodič pouzdra

zástrčky
35 Uzemňovací vodič kabelu
40 Měřící vedení kapacitních

napěťových indikačních
systémů
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 6. UVEDENÍ DO PROVOZU/OVLÁDÁNÍ

Pokyny z hlediska bezpečnosti práce

            •  Ovládání mohou provádět pouze zaškolení pracovníci, kteří jsou seznámení s rozváděčem.

6.1    Uvedení do provozu

6.1.1   Přípravné práce

Před uvedení do provozu je nutno ještě před připojením na vysoké napětí provést následující práce:

  •   Připojit pomocné a ovládací napětí a kontrolovat správnou polaritu.

• Přezkoušet, zda jsou mechanická a elektrická blokování v souladu se specifikovanými podmínkami.

• Provést funkční zkoušku ochran

• Kontrolovat celkový stav rozváděče a vnější podmínky s ohledem na jakékoliv zhoršující faktory.

• V rozvodně vyvěsit návod pro manipulaci s izolačním plynem a chování během poruch.

• Informovat místní obsluhu o důležitých podrobnostech provozní manipulace s rozváděčem.

• Překontrolovat provozní připravenost a stav zapojení předřazených a následně připojených elektrických zařízení.

• V prostorách kolem rozváděče kontrolovat podle odpovědnosti případně ještě následující zařízení:
            -  Silové kabely
            -  Ovládací vedení
            -  Pomocného napětí a jeho polaritu
            -  Dálkové ovládání
            -  Externí uzemnění s připojením na hlavní uzemňovací přípojnici
            -  Vybavení rozvodny
            -  Stav rozvodny

6.1.2   Počáteční spuštění

• Dodržet všechny důležité bezpečností předpisy.

• Vypínače příp. odpínače rozváděče ve vypnuté poloze.

• Zapnout přípojnicový odpojovač skříně vypínače.

• Zrušit veškerá zkratování a uzemnění v příslušném spínacím prostoru.

• Připínat rozváděč po úsecích, sledovat přitom displej na REF542 plus.

• Překontrolovat sled fází příslušných částí vodičů, pokud je to důležité při více přívodech a částech rozváděče.

• Kontrolovat měření a funkce závislé na vysokém napětí.

• Dávat pozor na závady jakéhokoliv druhu.
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6.2      Provozní spínání

6.2.1   Skříň vypínače
           a)   Vypínač  VD4 X0
                 (Obr. 3/2, 3/3 a 6/1 a 6/2)

Vypínač je vybaven motorem pro střádání. Střádání pružinového střádače nastává automaticky.

Zapnutí a vypnutí vypínače ovládaného motorem:

• Zapnutí a vypnutí se provádí:
-  Volbou na řídící a jistící jednotce pole REF542 plus
-  nebo konvenčními ovládacími prvky místního ovládání na dveřích skříně

    •   Zapínání a vypínání se může provádět jen při zavřených dveřích ovládací skříně.

• Otevření dveří ovládací skříně se považuje jako zásah do blokovacích podmínek.
• Sledujte ukazatel spínací polohy.

Nouzové ruční ovládání:

1. Při poruše střádacího motoru může být proces střádání proveden nebo dokončen ručně:

• Otevřít dveře ovládací skříně 1.1.
• Zasunout střádací páku 5.9 do vybrání 5.8 a provést asi 25 zdvihů, až je indikován nastřádaný stav.

2. Jestliže dojde v zapnuté poloze vypínače ke ztrátě ovládacího napětí, tak je možno vypínač ještě vypnout s použitím
vypínacího tlačítka 5.3.

Poznámka:

Při poruše ovládacího napětí jsou při ruční nouzovém ovládání vypínač a třípolohový spínač bez ochrany
proti chybné manipulaci.

Zapnutí a vypnutí vypínače ovládaného ručně:
(obr. 6/5)

1. Nastřádání pružinového střádače:

• Zasunout střádací páku 5.9 do vybrání 5.8 a provést asi 25 zdvihů, až je indikován nastřádaný stav.

Po dosažení nastřádaného stavu se střádací mechanismus automaticky odpojí, další zdvihy střádacího mechanismu
jsou pohyby naprázdno.

Význam indikace ukazatele stavu nastřádání:

       Nenastřádáno                      Nastřádáno

2. Zapínání a vypínání

Ovládáním mechanického tlačítka ZAP 5.2 nebo tlačítka VYP 5.3.

b)    Podpěťová spoušť

Podpěťovou spoušť je možno použít volitelně. Aby se zabránilo vypnutí vypínače podpěťovou spouští při ztrátě
napětí po provedeném uzemnění odbočky, je montováno blokování.
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c) Třípolohový odpojovač UX0-MT a UX0-ST s motorovým pohonem
(obr. 3/2, 3/3, 3/6 3/7, 3/12, 3/13, 6/3 a 6/4)

• Třípolohové spínače 16  a 60 jsou vybaveny s motorovým pohonem. Zapnutí a vypnutí se provádí volbou na
řídící a jistící jednotce.

        •    Zapínání a vypínání se může provádět jen při zavřených dveřích ovládací skříně.

• Otevření dveří ovládací skříně je zásahem do blokovacího systému.
• Sledujte ukazatel spínací polohy na dveřích.
• Na pohonech třípolohových spínačů 4 a 61 detekují spínací polohy následující senzory 31.4 až 31.7 (viz obr. 3/12):

- Odpojovač -Q1 ZAP nebo VYP a
- uzemňovače Q5 ZAP nebo VYP.

Ruční nouzové ovládání:

Místo ovládání motorovým pohonem se může ovládání také provést nebo dokončit ručně.

Výstraha!

Při nouzovém ručním ovládání nepůsobí blokování.

• Vypínač musí být vždy ve vypnuté poloze
• Otevřít dvéře ovládací skříně 1.1.
• Před ručním ovládáním je nutno vypnout příslušný jistič.
• Zasunout kliku 4.3 do duté hřídele 4.1.
• Ovládání třípolohového odpojovače:

Jestliže se třípolohový odpojovač nachází ve střední poloze (t.j. odpojovač a uzemňovač VYP) tak se asi 17
otáčkami na UX0-MT a cca 24 otáčkami na UX0-ST doprava zapne odpojovač a asi 17 otáčkami na UX0-MT
a cca 24 otáčkami na UX0-ST doleva zapne uzemňovač. Jestliže se má, když vycházíme ze spínací polohy
“odpojovač ZAP, dosáhnout spínací polohy “uzemňovač ZAP” nebo obráceně, tak je nutno v samočinně omezené
střední poloze (odpojovač a uzemňovač VYP) vysunout spínací kliku a opět znovu zasunout. Při opětném zasunutí
kliky se automaticky uvolní další spínání.

Poznámka:

Každou spínací manipulaci provést vždy až na doraz do příslušné mezní polohy.

• Sledujte mechanické a elektrické ukazatele spínací polohy.

d) Třípolohový odpojovač UX0-MT s ručním pohonem
     (obr. 3/7, 3/13, 6/5 a 6/7)

• Třípolohový odpojovač je vybaven ručním pohonem.
• Ovladač blokování/voliče 65 je možno zajistit visacím zámkem.
• Elektrická indikace spínací polohy se provádí přes pomocné spínače 68.1 a 68.2.
• Mechanická indikace spínací polohy se provádí přes indikátory 67.1 a 67.2.

1. Příprava ovládání:

• Podmínka. Příslušný vypínač je vypnutý.
Při zapnutém vypínači není možno otáčet ovladačem blokování/voliče 65.

• Otáčejte ovladačem blokování/voliče 65 následujícím směrem:

- Otáčení doprava: Příprava ovládání odpojovače.

- Otáčení doleva: Příprava ovládání uzemňovače
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• Otáčením ovladače blokování/voliče 65 uvolní zákryt hradítka 66 otvor pro spínací páku příslušného spínacího
přístroje:

- pravý otvor hradítka 66.2 pro ovládání uzemňovače

- levý otvor hradítka 66.1 pro ovládání odpojovače

• Otáčením ovladače blokování/voliče se zablokuje vypínač.

2. Ovládání odpojovače

Poznámka:

- Spínání se smějí provádět jen při zavřených dveřích skříně.
- Každé spínání je nutno provést až na doraz do příslušné koncové polohy.
- Odpínače a a uzemňovače jsou navzájem blokovány, tj. odpojovač není možno zapnout, jestliže je uzemňovač

zapnutý.

• Zapínání a vypínání odpojovače:

- Otáčejte ovladačem blokování/voliče 65 doprava a držte jen v této poloze.
- Nasuňte spínací páku 41 v otvoru 66.1 na šestihranné zakončení
- Otáčejte spínací pákou:
-   pro zapnutí cca 75°doprava až na doraz
-   pro vypnutí cca 75°doleva až na doraz

• Zapínání a vypínání uzemňovače:

- Otáčejte ovladačem blokování/voliče 65 doleva a držte jen v této poloze.
- Nasuňte spínací páku 41 v otvoru 66.2 na šestihranné zakončení
- Otáčejte spínací pákou:
-   pro zapnutí cca 110° doprava až na doraz
-   pro vypnutí cca 110° doleva až na doraz

6.2.2  Skříň odpínače

a)   Třípolohový odpínač typu MCTZ 640
      (obr. 3/3, 3/4, 3/7 až 3/9  6/8, 6/9 a návod BA 445)

Tento třípolohový odpínač může být dodán s následujícími pohony:

• Odpínač: S motorových pohonem nebo bez něho
• Uzemňovač: Vždy s ručním pohonem

Oba pohony jsou mžikové.

Odpínač s motorovým pohonem:

• Zapínání a vypínání se provádí ovládáním tlačítek na dveřích přístrojové skříně 1.1.
• Sledovat indikaci spínací polohy na dveřích přístrojové skříně 1.1.

Odpínač/uzemňovač s ručním pohonem:

1.  Připravit ovládání:

• Vysunout ovladač blokování/voliče 43 a pevně jej držet
• Stlačit ovladač blokování/voliče 43 ve směru spínacího symbolu pro spínací přístroj, který se má ovládat

     -   Směrem nahoru: Pro spínání odpínače ZAP a VYP
     -   Směrem dolů: Pro spínání uzemňovače ZAP a VYP
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• Ovladač blokování/voliče 43 je pod tlakem pružiny a vrátí se zpět do centrální polohy. V této poloze může být
zajištěn visacím zámkem.

• Volitelně je k dispozici blokovací magnet, který blokuje ovladač blokování/voliče 43 v střední poloze, jestliže není
připojeno pomocné napětí. Pro blokování se používá příslušný pomocný spínač.

2.  Ovládání odpínače:

• Zapínání odpínače:
-   Odpínač a uzemňovač jsou ve vypnuté poloze.
-   Posunout ovladač blokování/voliče 43 směrem nahoru.
-   Nasunout ovládací páku na šestihranné zakončení v otvoru ovladače 43.1
-   Otočit páku asi o 90° doprava na doraz.

• Vypínání odpínače:
-   Odpínač je v zapnuté poloze.
-   Posunout ovladač blokování/voliče 43 směrem nahoru.
-   Nasunout ovládací páku na šestihranné zakončení v otvoru ovladače 43.1
-   Otočit páku asi o 90° doleva na doraz.

• Zapínání uzemňovače:
-   Odpínač a uzemňovač jsou ve vypnuté poloze.
-   Posunout ovladač blokování/voliče 43 směrem dolů.
-   Nasunout ovládací páku na šestihranné zakončení v otvoru ovladače 43.2
-   Otočit páku asi o 90° doprava na doraz.

• Vypínání uzemňovače:
-   Uzemňovač je v zapnuté poloze.
-   Posunout ovladač blokování/voliče 43 směrem dolů.
-   Nasunout ovládací páku na šestihranné zakončení v otvoru ovladače 43.2
-   Otočit páku asi o 90° doleva na doraz.

b)   Třípolohový odpínač s pojistkami typu MCTZ 1161
      (obr. 3/3, 3/5, 3/7 až 3.9, 3/15, 6/8, 6/9 a návod BA 446)

Tento třípolohový odpínač může být dodán s následujícími pohony:

• Odpínač: S motorových pohonem nebo bez něho. Pohon odpínače je střádačový.

• Uzemňovač: Vždy s ručním pohonem. Pohon je mžikový.

Odpínač s motorovým pohonem:

• Zapínání a vypínání se provádí ovládáním tlačítek na dveřích přístrojové skříně 1.1. Vypínání je možné také vybavením
pojistky.

• Sledovat indikaci spínací polohy na dveřích přístrojové skříně 1.1.

• Po vybavení pojistkou je nutno dbát na vysvětlení v čl. 6.2.3.

• Motor odpínače je ovládán dvěma pomocnými spínači.

• Motor odpínače je elektricky blokován uzemňovačem, t.j. při ručním ovládání uzemňovače je zapínací impuls na
motor neúčinný.

Ovládání uzemňovače při motorovém ovládání odpínače a při vybavení pojistkou:

Jestliže se má po motorovém vypnutí odpínače nebo po vybavení pojistkou zapnout uzemňovač (pro uzemňovač je
možné jen ruční ovládání), tak je nutno nejdříve ručně nastavit ovládací hřídel odpínače:
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• Posunout ovladač blokování/voliče 43 směrem nahoru.
• Nasunout ovládací páku na šestihranné zakončení v otvoru ovladače 43.1
• Otočit páku doleva, až se využije zdvih naprázdno (asi o 90 °).
• Vysunout ovládací páku.
• Posunout ovladač blokování/voliče 43 směrem dolů.
• Nasunout ovládací páku na šestihranné zakončení v otvoru ovladače 43.2
• Otočit páku asi o 90° doprava na doraz.

Odpínač/uzemňovač s ručním pohonem:

• Ovládání spínačů -Q0 a  -Q8 a jejich příprava se provádí, jak je popsáno u odpínače typ MCTZ 640.

• (Kabelový) uzemňovač 20 nemá vlastní pohon. Je unášen pomocí táhla samočinně uzemňovačem -Q8.

6.2.3   Výměna pojistek
           (obr. 3/5, 3/16 a 6/10)

Vybavení pojistky je indikováno:

• Elektricky signalizací pomocných spínačů na hřídeli vybavení pojistek

• Vizuálně, červenou optickou návěstí (A) na vybavovací páce 21.2 a žlutým štítkem s upozorněním “Pojistka
vybavená” na dveřích.

Předpoklady pro výměnu pojistek:

Uzemnit příslušnou skříň a zajistit ji proti opětnému zapnutí (jističe VYP). Uzemněním se zruší blokování pojistkové
příčky 24.

Výměna pojistek:

• Otevřít dvéře ovládací skříně 1.1.

• Povolit tři šrouby s křížovou rukojetí 24.1 na pojistkové příčce 24.

• Spustit pojistkovou příčku dolů.

• Vysunout dopředu kryt 21.1 pouzdra vybavené pojistky s vloženou pojistkou. Případně se musí krytem pohnout
několikrát do stran, aby se uvolnila těsnící spára.

• Uvolnit upínací pásek 21.3 a vysunout pojistku vn 22.

• Vložit novou pojistku vn až na doraz do krytu pojistky. Kolík spouště musí směřovat ke krytu 21.1. Upínací pásek
21.3 opět utáhnout.

Doporučuje se po vybavení jedné pojistky vyměnit také zbývající pojistky.

    Poznámka:

    -   Použít jen pojistky vn s tepelnou ochrannou.

    -   Předpokládá se použití pojistek vn podle DIN 43 625 s maximálními rozměry:
        Průměr  d = 67 mm
        Délka     e = 442 mm

    Jestliže se použijí menší pojistky jiné výroby, tak jsou nutné adaptéry pro průměr
    nebo délku. Tyto adaptery je možno objednat u výrobce rozváděče.
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• Před vložením krytu 21.1 do pouzdra pojistky 21 je nutné natřít lehce těsnící manžetu 21.4 montážní pastou AP;
toto usnadní pozdější výměnu pojistky a dosáhne se tím elektricky těsné spáry.

• Při vkládání pojistek je nutné dbát na to, aby se páka 21.2 pro pojistkové vybavení nacházela nad kolébkou 23.1.
Potom pozvednout pojistkovou příčku 24 opět až na doraz a řádně ji přišroubovat se šrouby s křížovou rukojetí
24.1 na kryt pojistky 21.1.

6.3      Sledování indikačních a monitorovacích zařízení

6.3.1   Monitorování plynu
           (obr. 3/2, 3/3, 3/6 a 3/7)

Monitorování plynu senzorem se používá v zařízeních se zajištěným pomocným napětím.

Ve všech prostorech vn rozváděče musí být  během provozu dostatečný tlak izolačního plynu. Minimální provozní
tlak (spodní provozní tlak) (p

e
) je uveden ve čl. 2.1 a 2.2. Monitorování se provádí senzorem 27.

Jestliže klesne tlak plynu pod minimální provozní tlak, tak následuje signalizace pro doplnění izolačního plynu:

• Zařízení s vypínačem: Diodou LED na řídící a jistící jednotce pole nebo světelnou signalizací.
• Zařízení s odpínačem: Světelnou signalizací.

Poznámka:

Jestliže je skříň odpojena po delší dobu (několik týdnů), musí zůstat zapnutý jistič pro napájení REF542plus nebo
konvenčního ovládání skříně s tlakovým senzorem 27 pomocním napětím. Jedině tímto způsobem je zajištěno
monitorování stavu izolačního plynu.

Podrobnosti o plynovém systému rozváděče ZX0 jsou uvedeny v návodu na obsluhu BA 427.

6.3.2    Monitorování plynu manometrem
            (obr. 6/13)

Monitorování plynu manometrem se používá v zařízeních bez zajištěného pomocného napětí.

Ve všech prostorech vn rozváděče musí být  během provozu dostatečný tlak izolačního plynu. Minimální provozní
tlak (spodní provozní tlak) (p

e
) je uveden ve čl. 2.1 a 2.2. Stávající tlak je nutno kontrolovat na přístroji pro monitorování

plynu 69.
Tlak plynu musí být v mezích uvedených na diagramu 70.
Jestliže došlo ke krátkodobé velké změně teploty ve spínacím prostoru, je nutno vzít v úvahu zpožděné přizpůsobení
teploty v plynovém prostoru SF

6
 při kontrole tlaku.

6.3.3    Elektrická a mechanická indikace a kontrola

Během provozu rozváděče dbát v sekundárním systému na všechny viditelné provozní údaje a stavové displeje
a sledovat odchylky jakéhokoliv druhu včetně vnějších podmínek rozváděče.

6.4    Zkušební postupy

6.4.1  Zkouška beznapěťového stavu
           (obr. 3/3, 3/7, 6/11 a 6/12)

Pro ověření beznapěťového stavu jsou skříně vybaveny nízkoohmovým kapacitním napěťovým indikátorem systému
LRM.

Podrobnosti IEC 61243, část 5.

Poznámka:

Je dovoleno použití jen takových indikačních přístrojů, které vyhovují normám IEC a technickému dimenzování
indikačního systému příslušného rozváděče!
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Poznámka:

Mimo doby provádění napěťové zkoušky zařízení (např. se střídavým nebo impulsním napětím) nesmí být
měřící zdířky v žádném případě zkratovány!

Zkoušení beznapěťového stavu se provádí s indikační jednotkou 55 na odpovídajícím páru měřících zdířek 3
na čelních dveří skříně.

Použití indikačního přístroje:

• Bezprostředně před a po použití přístroje ověřit správnou funkci indikační jednotky např. s propojovací zkoušečkou
KSP. Indikovaná hodnota musí být jasně pozorovatelná.

• Připojené provozní napětí je indikováno signálem.

• Postupovat vždy přesně podle příslušného návodu pro použití indikačního přístroje určeného pro rozváděč!

Postup propojovacího zkoušení:

• Provést propojovací zkušební postup jako funkční kontrolu na všech vazebních komponentech např. s propojovací
zkoušečkou KSP (56).

• Propojovací zkušební postup je opakované přezkoušení podle IEC 61243, část 5

6.4.2   Zkouška sledu fází
           (obr. 6/11)

Zkoušku sledu fází, např. při existenci více než jednoho přívodu, je možno provádět s vhodným fázovacím zařízením
na měřících zdířkách 3 kapacitního napěťového indikátoru.

Postup zkoušky:

•   Používat jen fázovací zařízení, které vyhovuje specifikacím IEC a technickým parametrům indikačního
systému příslušného rozváděče!

• Provést funkční kontrolu přístroje před zahájením zkoušky.

• Nepřekročit maximální dovolenou délku měřících vodičů pro fázi.

• Připojit měřící vedení přesně přiřazené odpovídajícím úsekům vodiče hlavního obvodu.

• Vždy důsledně postupovat podle návodu pro použití fázovacího zařízení!

6.5.   Aplikace předpisů o rentgenovém  záření

Jednou z fyzikálních vlastností vakuové izolace je možnost emise rentgenového záření při otevřené spínací dráze.
Předepsanou typovou zkouškou ve Fyzikálně technickém spolkovém ústavu (PTB) v Braunschweigenu bylo prokázáno,
že uvedená místní dávková intenzita 1 mSv/h ve vzdálenosti 10 cm od dotykového povrchu není překročena.

Z  toho vyplývá:

• Použití vakuových zhášedel při jmenovitém napětí je zcela bezpečné.

• Také aplikace příslušného jmenovitého jednominutového krátkodobého výdržného napětí průmyslového kmitočtu
specifikovaného podle IEC 60056 nebo stejnosměrného napětí 48 kV nebo 70 kV během zkoušek kabelů je také bezpečná.

• Vyšší napětí než jmenovité jednominutové krátkodobé výdržného napětí průmyslového kmitočtu specifikované
pro spínací přístroje v IEC předpisech nebo stejnosměrné napětí se nesmí aplikovat!

• Nepřekročení místní dávkové intenzity ve vypnuté poloze vakuového zhášedla závisí na dodržení jmenovité hodnoty
vzdálenosti kontaktů, (což je automaticky zajištěno při správné funkci pohonu a přenosu síly).
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Obr. 6/1 Manipulace se zámkem dveří

• Otevření dveří ovládací skříně:
-   Otevřít bezpečnostní zámek (pokud je montován)
-   Uvolnit západku s dvouzubým klíčem
-   Vysunout uzavírací páku dopředu o úhel 45 ° a
     potom pootočit doleva o úhel asi 135 ° až na doraz vzhůru.

• Zavření dveří ovládací skříně:
-   V opačném sledu jako otevření.

45 Uzávěr dveří
45.1 Uzavírací páka
45.2 Západka
45.3 Bezpečností zámek (je-li objednán)
45.4 Klíč s dvojitým zubem

45

45.1

(45.3)

45.4

45.2
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5

5.1
5.2

5.4
5.5

5.3

5.9
5.8

5.6

5.7

432 4.1 4.24.3

4.3

Obr. 6/2:  Ruční nouzové ovládání vypínač Obr. 6/3:   Ruční nouzové ovládání
                typu VD4 X0, ovládaného motorem třípolohového odpojovače UX0

                5        Pohon vypínače 4     Pohon třípolohového odpojovače
                5.1     Přední panel 4.1  Dutý hřídel (hřídel ruč. nouz. ovládání)
                5.2     Tlačítko ZAP. 4.2  Motor pohonu třípolohového odpojovače
                5.3     Tlačítko VYP 4.3  Spínací klika pro ruč. nouz. ovládání
                5.4     Počítadlo spínacích cyklů 32   Mechanický ukazatel spínací
                5.5     Mechanický ukazatel polohy vypínače        polohy pro UX0
                5.6     Typový štítek
                5.7     Indikátor stavu nastřádání
                5.8     Vybrání pro páku střádání 5.9
                5.9     Páka střádání pro nouzové ruční ovládání

Obr. 6/4:    Součásti pro ruční nouzové ovládání
4.3 Ruční klika pro ruční nouzové ovládání

třípolohového odpojovače UX0-…
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64.2

64.1
64
66
65

68.2 68.1 68.3 68.4

1.1

3

65

66.2

67.2

66.1

67.1

45

5.2

5.3

5.5

5.8

5.7

Obr. 6/5:  Skříň vypínače s ručním pohonem

1.1    Dveře přístrojové skříně
3       Zdířky měření pro kapacitní napěťový

  indikační systém
5.2    Tlačítko ZAP
5.3    Tlačítko VYP
5.5     Mechanický ukazatel stavu
5.7     Ukazatel nastřádaného stavu
5.8     Vybrání pro páku střádání 5.9
45      Uzávěr dveří
65      Ovladač blokování/voliče
66.1   Otvor hradítka pro spínací páku ovládání
          odpojovače
66.2   Otvor hradítka pro spínací páku ovládání
          uzemňovače
 67.1  Ukazatel stavu odpojovače
 67.2  Ukazatel stavu uzemňovače

Obr. 6/7  Ruční pohon třípolohového odpojovače

64     Ruční pohon třípolohového odpojovače
64.1   Hřídel odpojovače
64.2   Hřídel uzemňovače
65      Ovladač blokování/voliče
66       Zákryt vodítka
68.1   Pomocný spínač. odpojovač ZAP
68.2   Pomocný spínač. odpojovač VYP

Obr. 6/6:  Skříň vypínač s ručním pohonem, 68.3   Pomocný spínač. uzemňovač ZAP
přístrojová skříň otevřená 68.4   Pomocný spínač. uzemňovač VYP
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25

21

22

(21.3)

21.4

21.2

24

21.1

24.1

43

59

44.1

43.1

44.2

43.2

41

43

44.1

43.1

44.2

43.2

Obr. 6/8: Přední panel s indikátory a ovladači pro odpínač Obr.6/9: Ovládání ručního pohonu odpínače
s mžikovým pohonem s pojistkami vn

44.1 Ukazatel stavu pro odpínač 41 Ovládací páka pro třípolohový odpínač
44.2 Ukazatel stavu pro uzemňovač 44.1 Ukazatel stavu pro odpínač
43 Ovladač blokování/voliče 44.2 Ukazatel stavu pro uzemňovač
43.1 Otvor ovladače pro ovládací páku 43 Ovladač blokování/voliče

ovládání odpínače 43.1 Otvor ovladače pro ovládací páku
43.2 Otvor ovladače pro ovládací páku ovládání odpínače, otevřen

ovládání uzemňovače 43.2 Otvor ovladače pro ovládací páku
ovládání uzemňovače, uzavřen

59 Návěstní štítek „Pojistka vybavená“

0br. 6/10:  Výměna pojistek vn

21 Pouzdro pojistky
21.1 Kryt  pouzdra pojistky
21.2 Páka pro vybavení

pojistkou
21.3 Napínací pásek
21.4 Těsnící manžeta
22 Pojistka vn
24 Pojistková příčka
24.1 Šroub s křížovou

rukojetí
25 Blokování pojistkové

příčky



64

55

3

3.1
3.1

56

3

69

70

Obr. 6/11:  Nasunutí napěťového indikačního přístroje Obr. 6/12: Manipulace s kapacitní
propojovací zkoušečkou KSP.

              3      Zdířky kapacitního napěťového indikátoru 3 Zdířky kapacitního napěťového
indikátoru

              3.1   Ochranný kryt měřících zdířek 3.1 Ochranný kryt měřících zdířek
              55    Indikační napěťový přístroj 56 Kapacitní propojovací zkoušečka KSP

Obr. 6/13:  Zařízení pro kontrolu tlaku plynu SF
6
.

69 Manometr
70 Diagram provozního tlaku
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 7. ÚDRŽBA

Údržba slouží k zajištění bezporuchového provozu a co možná nejdelší životnosti rozváděče. Zahrnuje podle IEC
61208 tyto úzce související činnosti:

Inspekce: Zjištění stávajícího stavu

Údržba: Opatření pro zachování požadovaného stavu

Oprava: Opatření pro obnovení požadovaného stavu.

7.1    Všeobecně

Při provádění údržbářských činností je nezbytné dbát na následující:

-  Důležité předpisy v čl. 1.2.2
-  Pokyny z hlediska bezpečnosti práce v čl. 6
-  Normy a specifikace země, kde se instalace provádí.

• Pro provádění údržbářských a opravářských prací se doporučuje přizvání pracovníků servisu ABB.

• Sledujte a dodržujte provozní návod ABB Systém izolačního plynu pro manipulaci s izolačními plyny a postupy
pro poruchové stavy.

•  Zajistěte, aby byly tento návod a provozní návod trvale k dispozici v rozvodně.

Intervaly pro inspekci a údržbu spínacích přístrojů jsou určeny pevně stanovenými kritérii jako frekvence spínání a
počet vypnutí  zkratových proudů.

Délka intervalů pro inspekci a údržbu ovládací skříně a jejího vybavení je ovlivněna  podmínkami prostředí (např.
znečištění a agresivní ovzduší).

Mimo tohoto návodu pro obsluhu je nutné dbát na tyto návody pro obsluhu:

• Systém izolačního plynu BA  427

• Řídící a jistící jednotka pole REF542 plus BA 464

• Vakuový vypínač VD4 X0 s
      třípolohovým odpojovačem UX0-MT BA 440

•  Mžikový pohon
      pro odpínač MCTZ 640 BA 445

• Střádačový pohon pro odpínač
     s pojistkovou nástavbou, MCTZ 1161 BA 446

Další podrobnosti jsou uvedené v technických podkladech pro instalaci rozváděče ( např. také dohodnuté zvláštní
pracovní podmínky).

7.2   Inspekce a údržba

• Za normálních provozních podmínek (viz čl. 1.3) je nutno, aby k tomu vyškolený kvalifikovaný pracovník provedl
inspekci pohonů nejpozději po 10 letech nebo po 10.000 spínacích cyklech vypínače nebo 2.000 spínacích cyklech
třípolohového odpojovače UX0-… a 2.000 spínacích cyklech odpínače.

• Za výjimečných provozních podmínek (včetně nepříznivých klimatických podmínek) a nebo zvláště nepříznivého
prostředí (včetně silného znečištění a agresivní atmosféry) může být požadována inspekce v  kratších intervalech.

• Inspekce je především vizuální kontrola z hlediska znečištění, koroze a vlhkosti.
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• Inspekce má však také obsahovat mimo jiné kontrolu mechanických a elektrických funkcí následujících zařízení:

     -   Spínacích přístrojů
     -   Řídící a jisticí jednotky pole REF542 plus

• Jestliže se zjistí nevyhovující stav, je nutno zahájit ihned příslušné opravy.

Čištění:

Jestliže se při inspekci prokáže nutnost čištění musí se použít následující postup:

• Před čištěním odpojte a zabezpečte pracovní prostor, pokud je to nutné, podle bezpečnostních předpisů IEC.

• Čištění povrchu všeobecně:

-  Suché usazeniny prachu s malou přilnavostí odstranit měkkým suchým hadrem.
-  Silně přilnavá znečištění odstranit se slabě alkalickým čistícím prostředkem pro domácnost, nebo s  prostředkem
Rivolta BWR 210.

• Čištění povrchů izolačních materiálů a proudovodných součástí (mimo plynových prostorů):

-  Malá znečištění s prostředkem Rivolta BWR 210
-  Silně přilnavá znečištěn čistícím přípravkem za studena 716.

• Čištění těsnících manžet pojistek, izolačních částí přípojnic a zástrček přípojnic s kabelovým
     čističem MAB.

• Je nutno dbát na pokyny výrobce a zvláštní provozní návody ABB

• Po čištění opláchnout čistou vodou a řádně osušit.

7.2.1 Vakuový vypínač

• Vakuový vypínač má dlouhou provozní životnost. Má pohon s malými nároky na údržbu, póly vypínače údržbu
nevyžadují.

Další informace je možno zjistit v příslušných článcích návodu pro obsluhu BA 440.

7.2.2 Třípolohový odpojovač a třípolohový odpínač

• Třípolohový odpojovač UX0-… nevyžaduje údržbu po dobu 2.000 spínacích cyklů.

• Třípolohový odpínač nevyžaduje údržbu po dobu 2.000 spínacích cyklů.

• Uzemňovač třípolohového odpínače nevyžaduje údržbu po dobu 1.000 spínacích cyklů.

7.2.3 Plynový systém a jeho údržba

• Informace je možno zjistit v příslušných článcích návodu pro obsluhu BA 427.

7.3  Oprava

• Poškozená místa nátěru na dílech z ocelového lakovaného plechu zbavit bezvadně mechanicky rzi např. drátěným
kartáčem. Okolní nátěr lehce obrousit a celou plochu pečlivě odmastit. Potom ihned nanést základ proti rzi a po
odpovídající době vytvrzení krycí lak. Používat jen vhodné a navzájem slučitelné nátěry.
Použít krycí lak ve standardním barevném odstínu RAL 7035 nebo potřebný barevný odstín.

• Bílou rez na povrchu pozinkovaných a chromátovaných funkčních částí a rez na fosfátovaných částech odstranit
pečlivě  drátěným kartáčem nebo čistící vatou např. Scotch-Brite a očistit suchým hadrem. Potom rovnoměrně
natřít mazacím tukem Isoflex Topas NB 52.
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Poznámky:

    •   Při všech  činnostech v plynových prostorech je nezbytné postupovat podle článku o  bezpečnosti práce
v návodu pro obsluhu BA 427.

• Opatrnost při práci v plynových prostorech! Vysoká koncentrace plynu může vést k nebezpečí zadušení!

7.4  Pracovní a  pomocné materiály

7.4.1   Pracovní materiály                                                                      Ident. číslo (označení
                                                                                                                 pro objednávku)
• Systém izolačního plynu:

- Hexafluorid síry (SF
6
)

Forma dodávky: Tlakem zkapalněný plyn
v ocelových lahvích
Dbejte na požadavky kvality podle
IEC 60376!

• Poznámka:

Jestliže se nedají vyloučit extrémní teploty ≥ 50 °C, kde se plynové láhve s SF
6 
skladují, přepravují nebo

přechodně   skladují venku při vystavení přímému slunečnímu záření, je nutno požadovat při objednání z
bezpečnostních důvodů redukční faktor plnění 0,75 kg/l obsahu láhve!

• Materiál vysoušecího prostředku:

Sáček vysoušecího prostředku podle DIN 55 473, GCE0990443P0100
      plnící množství sáčku 210 g

7.4.2 Pomocné materiály

•  Mazací tuk :
      Isoflex Topas NB52 GCE0007249P0100

•  Montážní pasta AP pro izolační částí a
      násuvná spojení z pryskyřice GCE0009098P0100

•  Čistící prostředky pro všeobecné čistění:
      Rivolta BWR 210, GCE0007707P0100

• Čistící prostředek pro vodivé součásti,
      součásti z izolačního materiálu,
       pro všechny součásti při silném znečištění:

• Čistící přípravek za studena 716, GCE0007706P0100

•  Čistící prostředek pro těsnící manžety pojistek,
      izolační části přípojnic a zástrčky přípojnic

• Kabelový čistič MAB GCE0009100P100

•  Nátěr:
      Standardní barevný odstín RAL 7035

      -   Plechovka 1 kg
      -   Sprej
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Vyhrazujeme si právo provádět modifikace v souladu s
technickým vývojem.

ABB s.r.o
Organizační jednotka EJF Tel.: 547 152 465
Vídeňská 117 Fax: 547 152 451, 547 152 911
619 00 Brno http://www.abb.com
Česká republika E-mail: info.ejf@cz.abb.com
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