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Va‰e bezpeãnost na prvním místû - vÏdy!

• Instalujte spínací pfiístroje nebo rozvádûãe pouze v uzavfien˘ch prostorách
vhodn˘ch pro provoz elektrického zafiízení.

• Zajistûte, aby instalace, obsluha a údrÏba byly provádûny pouze kvalifikovan˘mi
pracovníky v oboru elektro.

• DodrÏujte v plném rozsahu právnû uznávané normy (âSN/IEC) a místní  pfiipojovací
podmínky rozvodn˘ch podnikÛ jakoÏ i pfiíslu‰né bezpeãnostní pfiedpisy.

• Postupujte podle pfiíslu‰n˘ch informací v návodu pro obsluhu pfii v‰ech ãinnostech
t˘kajících se spínacích pfiístrojÛ a rozvádûãÛ.

• Pozor nebezpeãí!

Vûnujte zvlá‰tní pozornost poznámkám o nebezpeãí v návodu pro obsluhu
oznaãen˘ch tímto v˘straÏn˘m symbolem.

• Nepfiekraãujte bûhem normálního provozu spínacího pfiístroje nebo rozvádûãe
zatíÏení  uvedená v technick˘ch údajích specifikace.

• Zajistûte, aby by tento návod k dispozici v‰em osobám, které se zab˘vají montáÏí,
provozem a údrÏbou.

• Personál uÏivatele je povinen postupovat odpovûdnû ve v‰ech záleÏitostech
t˘kajících se bezpeãnosti pfii práci a správné manipulace.

Jestliže máte jakékoliv další otázky k tomuto návodu pro obsluhu, rádi Vám
požadované informace poskytneme.

To je důvod, proč Váš návod začíná s těmito doporučeními:

V¯STRAHA
Řiďte se vždy podle uznávaných pravidel technické praxe a

postupujte podle návodu pro obsluhu !

Nebezpeãné napûtí
může způsobit úraz elektrickým proudem a popáleniny.

Před zahájením práce jakéhokoliv druhu tento přístroj

bezpodmínečně odpojte, uzemněte a zkratujte.
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Your safety first – always!

1 P¤EHLED

1.1 Všeobecně

Základní vlastnosti skfiíní:

• Jmenovité napûtí aÏ do 36 kV (40,5 kV)

• Tfiífázové kovové zapouzdfiení podle âSN EN
60298, ãl. 3.102.1

• Izolace plynem

• Prostor pfiípojnice s hermeticky uzavfien˘m tla-
kov˘ systémem

• Prostor vypínaãe s hermeticky uzavfien˘m tlako-
v˘ systémem

• Technika senzorÛ a konvenãní pfiístrojové trans-
formátory pro pfiizpÛsobivé mûfiení

• Vnitfiní montáÏ

• Sestaveno ve v˘robním podniku

• Typovû odzkou‰ené.

Základní varianty skfiínû:

• Pfiívodní a v˘vodní skfiíÀ

• SkfiíÀ podélné spojky/skfiíÀ pevné spojky

• SkfiíÀ mûfiení

Vybavení skfiínû, varianty:

• Vakuov˘ vypínaã

• Odpojovaã/uzemÀovaã (tfiípolohov˘ spínaã) s tû-
mito funkcemi:

– Pfiipojení pfiípojnice

– Odpojení

– Uzemnûní

Podrobnosti o technickém dimenzování a vybavení
rozvádûãe jako napfi.:

• technické údaje,

• podrobné vybavení pfiístroji,

• rozsáhlé podklady o zapojení atd. jsou uvedeny
v podkladech zakázky.

1.2 Normy a předpisy

1.2.1 Výroba rozváděče

Skfiínû vyhovují ustanovením následujících norem
âSN nebo pfiíslu‰n˘ch publikací IEC:

• âSN EN 60298 (IEC 60298), âSN EN 60694
(IEC 60694)

• IEC 60376 a IEC 60480.

1.2.2 Instalace a provoz

Pfii instalaci a provozu je nutno se fiídit podle pfiíslu‰-
n˘ch ustanovení, zvlá‰tû:

• âSN 33 3201 (HD 637 S1) Energetické instala-
ce. nad AC 1 kV

• EN 50110 (VDE 0105), Provoz elektrick˘ch in-
stalací

• DIN VDE 0141, UzemÀovací systémy pro speci-
ální energetické instalace s jmenovit˘m napûtím
nad 1 kV

• Pfiedpisy bezpeãnosti práce pracovních sdruÏe-
ní nebo srovnateln˘ch organizací.

• Bezpeãnostní smûrnice pro pomocné a provoz-
ní materiály

• Údaje pro zakázku v˘robce rozvádûãe.

1.3 Pracovní podmínky

1.3.1 Normální pracovní podmínky

Dimenzováno podle âSN EN 60694 (IEC 60694) s
tûmito mezními hodnotami:

•  Teplota okolního vzduchu:

– Maximální hodnota + 40 °C

– její prÛmûr bûhem 24 h nepfiesáhne + 35 °C

– Minimální hodnota (odpovídá tfiídû
"minus 5 vnitfiní") - 5 °C

•  Nadmofiská v˘‰ka místa instalace:

– ≤ 1000 m nad hladinou mofie.

• Okolní vzduch:

Okolní vzduch neobsahuje prach, koufi, korozní
nebo zápalné plyny nebo sÛl.

1.3.2 Zvláštní pracovní podmínky

Zvlá‰tní pracovní podmínky je nutno dohodnout
mezi v˘robcem a provozovatelem. KaÏdá zvlá‰tní
pracovní podmínka musí b˘t pfiedem konzultována
s v˘robcem:

• Pfii instalaci zafiízení v nadmofiské v˘‰ce nad
1000 m:

– Je nutno dbát na specifikace v˘robce.

•  Zv˘‰ená teplota okolního vzduchu:

– SniÏuje se proudová zatíÏitelnost

– Pamatovat na opatfiení pro chlazení pro od-
vod tepla

• Klima:

– Zabránit nebezpeãí koroze nebo jiného po-
‰kození napfi. v pfiístrojové skfiíni v oblastech:

•• s vysokou vlhkostí vzduchu a nebo

•• s rychl˘mi krátkodob˘mi v˘kyvy teploty

– Zavedením preventivních opatfiení zabránit
kondenzaci vodní páry (napfiíklad pouÏít elek-
trické topení).

• Odolnost proti zemûtfiesení:

– Zkou‰eno podle IEEE norma 639 návrh 6;
1997
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2 Technické údaje

2.1 Skříň typu ZX1.2

Elektrické údaje Normalizovaná řada IEC Speciální řada

Jmenovité napûtí kV 12 25 36 -

Nejvy‰‰í provozní napûtí kV 12 25 36 40,5

Jmenovité zku‰ební stfiídavé napûtí kV 28 50 1) 70 1) 85

Jmen. zku‰ební napûtí pfii atmosférickém impulsu kV 75 125 1) 170 1) 185 1)

V‰echny hodnoty napûtí platí pro absolutní

tlak izolaãního plynu pfii 20 °C kPa 2) 100 100 100 120

Jmenovit˘ kmitoãet 5) Hz 50 50 50 50

Jmenovit˘ proud  pfiípojnic 5) 14) A …2500 …2500 …2500 …2500

Jmenovit˘ proud v˘vodÛ 5)14) A …2500 …2500 …2500 …2500

Jmenovit˘  dynamick˘ proud kA ...80 ...80 ...80 ...80

Jmenovit˘ krátkodob˘  proud  3s kA ...31,5 ...31,5 ...31,5 ...31,5

Jmenovit˘ vypínací proud vypínaãe kA ...31,5 ...31,5 3) ...31,5 3) ...31,5 3)

Jmenovit˘ zapínací proud vypínaãe kA ...80 ...80 ...80 ...80

∑ Tfiípolohového odpínaãe kA ...63 ...50 ...50 ...50

Jmenovit˘ sled spínání O - 0,3 s - CO - 3 min – CO 4)

Celková vypínací doba ms ≈  40...55 ≈  40...55 ≈  40...55 ≈  40...55

Zapínací doba ≈  60 ≈  60 ≈  60 ≈  60

Systém izolačního plynu
Izolaãní plyn SF6

6) SF6
6) SF6

6) SF6
6)

Konstrukãní tlak, absolutní kPa 160 160 160 160

Jmenovitá hodnota plnícího tlaku
pro izolaci kPa 130 130 130 130

Minimální provozní tlak pro izolaci kPa 120 120 120 120

Údaje motoru a spouští
Motor pro stfiádání W 150 150 150 150

Zapínací cívka W 250 250 250 250

Vypínací cívka W 250 250 250 250

Jmenovitá napájecí napûtí DC V 60, 110, 220 7)

Stupeň krytí
(IEC 60529, DIN VDE 0470-1):

Souãásti pfiipojené na vysoké napûtí IP 65 IP 65 IP 65 IP 65

Pfiístrojová skfiíÀ IP 4X 8) IP 4X 8) IP 4X 8) IP 4X 8)

Teplota okolního vzduchu

Maximální hodnota °C +40 +40 +40 +40

Její prÛmûr bûhem 24 h nepfiesáhne °C +35 +35 +35 +35

Minimální hodnota °C -5 -5 -5 -5

Nadmofiská v˘‰ka místa instalace 9) m …1000 …1000 …1000 …1000

Rozměry
Pfiepravní v˘‰ka mm 2100 10) 2100 10) 2100 10) 2100 10)

Hloubka 11) 13) mm 1300…1800 1300…1800 1300…1800 1300…1800

·ífika  ≤ 1250 A, 31,5 kA mm 600 800 3) 800 3) 12) 800 3) 12)

          > 1250 A mm 800 800 800 800

Pfiipojovací v˘‰ka kabelÛ mm 1250 1250 1250 1250

1) Vy‰‰í hodnoty podle mezinárodních norem na dotaz
2) 100 kPa = 1 bar
3) ·ífika skfiínû 600 mm do 25 kA jmenovitého vypínaného proudu
4) Jiné spínací cykly na dotaz
5) Jmenovit˘ proud pro 60 Hz na dotaz
6) Izolaãní plyn: fluorid sírov˘ SF6
7) Jiná napájecí napûtí na dotaz
8) Jiné stupnû krytí na dotaz
9) Vy‰‰í nadmofiská v˘‰ka instalace na dotaz
10) Celková v˘‰ka vãetnû odvádûcího zafiízení plazmy nebo kanálÛ odlehãení tlaku viz obr. 2/1 aÏ 2/4
11) Závisí na poãtu kabelÛ pro fázi
12) Se zásuvn˘mi napûÈov˘mi transformátory ‰ífika pole 800 mm
13) Volitelnû mÛÏe b˘t u konveãního ovládání hloubka skfiínû vût‰í o 100 mm neÏ ve standardním provedení

(dbát na poznámku na obr. 5/19 a 5/21)
14) Provedení > 2000 A jsou uvedena ve speciální dokumentaci zakázky.



8

2.2 Prostor přípojnice
s odpojovačem/uzemňovačem typu UX2TE

Zkušební napětí Normalizovaná řada IEC Speciální řada

Jmenovité napûtí kV 12 25 36 -

Nejvy‰‰í provozní napûtí kV 12 24 36 40,5

Jmenovité zku‰ební stfiídavé napûtí
v odpojené dráze kV 32 60 80 1)

Jmenovité zku‰ební napûtí pfii atmosférickém
impulsu v odpojené dráze kV 85 145 195 1)

Systém izolačního plynu 2)

Izolaãní plyn SF6 3) SF6 3) SF6 3) SF6 3)

Jmenovitá hodnota plnícího tlaku
pro izolaci 4) kPa 130 130 130 130

Minimální provozní tlak pro izolaci 4) kPa 120 120 120 120

1) Hodnoty na dotaz
2) Dal‰í podrobnosti viz návod pro obsluhu BA 427 - Systém izolaãního plynu pro rozvádûã typu ZX
3) Izolaãní plyn: fluorid sírov˘ SF6
4) 100 kPa = 1 bar

Zku‰ební napûtí 12 25/36 1) 25

·ífika skfiínû mm 600 600 (800) 800

Zkušební proud

Jmenovit˘ proud A …1250 …1250 …2000

Jmenovit˘ dynamick˘ proud kA …80 …63 (80) …80

Jmenovit˘ krátkodob˘ proud, 3s kA …31,5 …25 (31,5) …31,5

Údaje motoru

V˘kon motoru, max. 2) W 180 180 180

Doba chodu motoru, max. 2) :

Ze stfiední polohy na pfiípojnici s 18 18 20

Ze stfiední polohy na zem s 18 18 20

Jmenovité napájecí napětí

DC  3) V        60, 110, 220

1) Vy‰‰í hodnoty na dotaz
2) Pfii jmenovité hodnotû napájecího napûtí
3) Jiné hodnoty napûtí na dotaz
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Obr. 2/1: Rozměry
Nakresleny: Vývodní skříně s jmenovitými proudy ≤ 1250 A

A Oddíl vypínaãe
B Oddíl pfiípojnic F Kanál odlehãení tlaku pro prostor pfiípojnice
C Oddíl pfiipojení kabelÛ G Kanál odlehãení tlaku s pohlcovaãem (volitelnû)
D Ovládací skfiíÀ H Koncov˘ kryt
E Kanál odlehãení tlaku, nahofie (volitelnû) I Kanál odlehãení tlaku, boãnû (volitelnû)

Obr. 2/2: Rozměry
Skříně s jmenovitými proudy ≥ 1250 A

A Oddíl vypínaãe
B Oddíl pfiípojnic E Kanál odlehãení tlaku, nahofie (volitelnû)
C Oddíl pfiipojení kabelÛ F Kanál odlehãení tlaku pro pfiípojnicov˘ prostor
D Ovládací skfiíÀ G Kanál odlehãení tlaku s pohlcovaãem (volitelnû)

2.3 Rozměry a hmotnosti

a) Kabelový vývod: 1 kabel pro fázi b) Kabelový vývod: až 2 kabely pro fázi

a) Skříň pevné spojky přípojnice
a podélné spojky přípojnice

b)  Napájení až 4 kabely pro fázi
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Obr. 2/3: Rozměry
Nakresleny: Vývodní skříně s jmenovitými proudy ≤ 1250 s odváděcím zařízením plazmy.
Prostor pro připojení kabelů C je otevřený směrem k zadní straně skříně.

A Oddíl vypínaãe
B Oddíl pfiípojnic F Kanál odlehãení tlaku pro prostor pfiípojnice
C Oddíl pfiipojení kabelÛ H Koncov˘ kryt
D Ovládací skfiíÀ L Odvádûcí zafiízení plazmy (standard)

Obr. 2/4: Rozměry
Skříně s jmenovitými proudy ≥ 1250 A s odváděcím
zařízením plazmy L. Prostor pro připojení kabelů
C je otevřený směrem k zadní straně skříně.

A Oddíl vypínaãe
B Oddíl pfiípojnic

a) Kabelový vývod: 1 kabel pro fázi b) Kabelový vývod: až 2 kabely pro fázi

a) Skříň pevné spojky přípojnic b) Napájení až 4 kabely pro fázi

C Oddíl pfiipojení kabelÛ
D Ovládací skfiíÀ
F Kanál odlehãení tlaku pro pfiípojnicov˘ prostor
L Odvádûcí zafiízení plazmy (standard)
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Hmotnosti:

• Hmotnost standardní skfiínû:

·ífika skfiínû 600 mm, hloubka skfiínû 1300 mm: cca 600 kg

·ífika skfiínû 600 mm, hloubka skfiínû 1500 mm: cca 650 kg

·ífika skfiínû 800 mm, hloubka skfiínû 1300 mm: Hmotnost podle instalovaného vybavení

·ífika skfiínû 800 mm, hloubka skfiínû 1500 mm: Hmotnost podle instalovaného vybavení

·ífika skfiínû 800 mm, hloubka skfiínû 1800 mm: Hmotnost podle instalovaného vybavení

2.4 Odolnost proti vnitřním obloukovým zkratům

Odolnost proti vnitfiním obloukov˘m zkratÛm:

·ífika skfiínû

600 mm 800 mm

Prostor vypínaãe/prostor pfiípojnice 31,5 kA/1s 31,5 kA /1s

Prostor pfiipojení kabelÛ otevfien˘ (standard) nevztahuje se nevztahuje se

Prostor pfiipojení kabelÛ uzavfien˘ (volitelnû) 27,4 kA /1s 27,4 kA /1s

• Kritéria 1 aÏ 6 smûrnice PEHLA ã. 4 (v souvislos-
ti s âSN EN 60298 (pfiíloha AA) (IEC 60298, pfií-
loha AA) jsou splnûna.

• Skfiínû mohou mít optimálnû integrované kanály
odlehãení tlaku s moÏnostmi:

– Odvedení pfies pohlcovaã na posledních
dvou skfiíních (pfii dostateãné v˘‰ce místnosti)
nebo

– odvedení z rozvodny zpÛsobem pfiizpÛsobe-
n˘m uspofiádání budovy.

• Pfii pouÏití odvádûcího zafiízení plazmy jsou plyny
oblouku odvádûny dozadu

– Prostor vypínaãe po skfiíních

– Prostory pfiípojnic centrálnû pfies kanál
odlehãení tlaku aÏ ke skfiíni mûfiení nebo skfiíni
spojky. JestliÏe rozvádûã neobsahuje skfiíÀ
mûfiení nebo skfiíÀ spojky, mÛÏe se pro
odlehãení tlaku pouÏít nûkterá v˘vodní skfiíÀ
rozvádûãe.

• V pfiípadû vnitfiního obloukového zkratu je nutno
oãekávat zv˘‰ení tlaku v rozvodnû. Toto je nutno
vzít v úvahu pfii plánování.
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3 Konstrukce a funkce rozvádûãové-
ho systému a jeho pfiístrojÛ

3.1 Konstrukce a vybavení skříně

(obr. 3/1 aÏ 3/11)

Základní moduly kovovû zapouzdfien˘ch skfiíní typu
ZX1.2 s prostory vypínaãÛ a pfiípojnic, samostatnû pl-
nûn˘mi plynem, jsou vyrábûné postupem fiezání a
svafiování pomocí laseru.

Zapouzdfiení z nerezové oceli a izolaãní plyn chrání
v‰echny Ïivé ãásti v prostoru vysokého napûtí trvale
pfied zneãi‰tûním, vlhkostí, cizími tûlesy a ostatními
nepfiízniv˘mi vlivy.

Modulární konstrukce poskytuje relativnû jednodu-
ch˘m zpÛsobem pfiedpoklady pro v‰echny obvykle
poÏadované varianty skfiíní.

Napfiíklad je brán zfietel na:

• Pfiívodní a v˘vodní skfiíÀ

• SkfiíÀ podélné spojky a pevné spojky pfiípojnice

• SkfiíÀ mûfiení

• RÛzné moÏnosti pfiipojení, napfi. vícenásobné
kabely

• Pevné pfiípojnice

• Odlehãení tlaku:

K dispozici je moÏnost odlehãení po jednotliv˘ch
polích nebo pfies kanály odlehãení tlaku.

V pfiípadû nepravdûpodobného v˘skytu
vnitfiního obloukového zkratu se otevírá
pfiíslu‰ná membrána odlehãení tlaku.

– Oddíl vypínaãe (1.0)

Odlehãení tlaku nastává pfied membránu pro
odlehãení tlaku 1.3 umístûnou nahofie:

•• Standard: Odlehãení pomocí odvádûcího
zafiízení plazmy (1.15) smûrem dozadu
(odlehãení po jednotliv˘ch polích).

•• Volitelnû: Odvádûní do kanálu odlehãení
tlaku (1.9) a odtud pfies expanzní prostor
(1.10) do rozvodny nebo bez expanzního
prostoru s pfiím˘m odlehãením mimo
místnost.

– Oddíl pfiípojnic (2.0)

Odlehãení tlaku nastává pfies membránu pro
odlehãení tlaku 2.11 umístûnou dole do
kanálu odlehãení tlaku (3.6).

•• U rozvádûãÛ s odlehãením tlaku dozadu
(standard) dochází k odvádûní centrálnû
pfies kanál odlehãení tlaku (3.6) do skfiínû
podélné nebo pevné spojky nebo skfiínû
mûfiení. Zde se otevírá klapka 3.15.

•• Volitelnû dochází u zafiízení s horním
kanálem odlehãení tlaku k odvádûní plynÛ
plasmy pfies spodní kanál odlehãení tlaku
(3.6) aÏ k boãnímu kanálu odlehãení tlaku (I)
a do horního kanálu odlehãení tlaku (1.9).

– Oddíl pfiipojení kabelÛ (3.0)

•• Bez krytÛ a boãních pfiepáÏek unikají plyny
plazmy do prostoru za rozvádûãem
(standard).

•• Pfii vybavení rozvádûãe zadními kryty a
boãními pfiepáÏkami otevírá se pfii vnitfiním
obloukovém zkratu v prostoru pfiipojení
kabelÛ klapka (3.5) do spodního kanálu
odlehãení tlaku (3.6). Z toho dochází k
dal‰ímu odlehãení tlaku pfies boãní kanál
odlehãení tlaku do horního kanálu odlehãení
tlaku (1.9).

• KaÏdá skfiíÀ je samostatnû uzavfiená jednotka,
jejíÏ pfiípojnice (2.4) jsou propojeny s pfiípojnicemi
sousedních poli násuvn˘mi pfiípojnicov˘mi
spojkami (2.5).

Vybavení skříně

• Vypínaã VD4X

• Tfiípolohov˘ spínaã UX2TE

• Oddíl vypínaãe (1.0)

– s proudov˘mi transformátory nebo bez nich

– s kombinovan˘mi senzory nebo bez nich

• Oddíl pfiípojnic (2.0)

• Oddíl pfiipojení kabelÛ (3.0)

– bez proudov˘ch transformátorÛ

– s konvenãními proudov˘mi transformátory s
toroidním jádrem (podle poÏadavku zákazní-
ka)

– s proudov˘mi senzory (v souãasné dobû
moÏné jen pfii jednom kabelu pro fázi). MontáÏ
senzorÛ musí b˘t provedena bezpodmíneãnû
pfied montáÏí zástrãek.

• Pfiístrojová skfiíÀ vybavená volitelnû s:

– fiídící a ochranou jednotkou pole REF542 plus

– fiídící jednotkou pole CC1 ve spojení s
ochrann˘m relé

– mechanick˘mi pomocn˘mi spínaãi ve spojení
s ochrann˘m relé

• Kabelov˘mi a zku‰ebními zásuvkami

• Odpojiteln˘mi zásuvn˘mi zástrãkami pro
napûÈové transformátory (volitelnû)

Kritéria napěťových zkoušek

Kritéria napûÈov˘ch zkou‰ek podle VDE a IEC sezn.
2 jsou pro ZX1.2 standardní fiady do 36 kV vãetnû
splnûna jiÏ pfii atmosférickém tlaku náplnû plynu.
Pro zvlá‰tní fiadu 40,5 kV platí pro splnûní kritérií
napûÈov˘ch zkou‰ek tlak plynu 120 kPa
absolutních pfii 20°C.

3.2 Plynový systém ve skříních/rozváděči

(obr. 3/7 aÏ 3/11)

Plynotûsné zapouzdfiení skfiíní s náplní suchého
izolaãního plynu zaji‰Èuje trvale nemûnné podmínky
prostfiedí pro cel˘ primární prostor Ïiv˘ch ãástí.
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• Oddíl vypínaãe (1.0) a oddíl pfiípojnic (2.0) jsou v
kaÏdé skfiíni oddûlené plynové prostory s
vlastními hrdly plnûní plynu. Plynové prostory
jednotliv˘ch vedle sebe postaven˘ch skfiíní
nejsou propojeny.

• Podrobnosti o plynovém systému a servisu
plynu rozvádûãe ZX1.2 jsou uvedeny v  návodu
pro obsluhu BA 427 – Systém izolaãního plynu
rozvádûãÛ ZX.

• Plynem izolované oddíly obsahují sáãky s
vysou‰ecím prostfiedkem.

Dal‰í podrobnosti o materiálu vysou‰ecího
prostfiedku jsou uvedeny v návodu pro obsluhu
BA 427.

3.2.1 Monitorování provozního tlaku

• Provozní tlak (souãasnû plnící tlak) jednotliv˘ch
plynem izolovan˘ch oddílÛ je monitorován
kontaktním snímaãi tlaku:

– Snímaã tlaku (1.8) pro prostor vypínaãe (1.0)

– Snímaã tlaku (2.3) pro prostor pfiípojnic (2.0)

• SníÏení tlaku v plynem izolovaném oddílu pod
minimální provozní tlak pro izolaci je detekováno
REF542 plus a indikováno poruchov˘m hlá‰e-
ním (text hlá‰ení a signální diody).

• Alternativnû je pfii vybavení bez REF542 plus sní-
Ïení tlaku pod minimální provozní tlak pro izolaci
selektivnû indikováno pomocí signálních Ïáro-
vek.

3.2.2 Omezení účinků vnitřního obloukového zkratu
(volitelně)

V pfiípadû vnitfiního obloukového zkratu rozpojí
kontakt v snímaãi tlaku smyãkov˘ obvod, kter˘
probíhá pfies v‰echny skfiínû v pfiípojnicové ãásti.
Pfii souãasné detekci nadproudu nebo jiné
podmínky vypíná REF542plus pfiíslu‰né vypínaãe.

Je nutno dbát na údaje v podkladech zakázky.

3.3 Vakuový vypínač typu VD4X

(obr. 3/3, 3/7, 6/4, návod BA 463)

Funkce vakuového vypínaãe (1.1):

• Zapínání a vypínání jmenovit˘ch proudÛ

• Odpojení zkratÛ

• Funkce uzemnûní ve spojení s tfiípolohov˘m
spínaãem (2.1)

Pro uzemnûní pfiipraví tfiípolohov˘ spínaã - bez
proudu - spojení se zemí. Skuteãné uzemnûní se
provádí s vypínaãem.Tato integrace funkcí je
v˘hodná, protoÏe vypínaã je ve funkci uzemÀovaãe
mnohem lep‰í neÏ jak˘koliv jin˘ uzemÀovaã. Póly
vypínaãe jsou umístûny v prostoru vypínaãe (1.0)

horizontálnû. Pohon vypínaãe (1.2) se nachází
mimo plynov˘ prostor a je proto snadno pfiístupn˘.
Je pfiipojen k pólÛm vypínaãe plynotûsnou suvnou
prÛchodkou.

3.4 Odpojovač/uzemňovač typu UX2TE

(tfiípolohov˘ spínaã)

(obr. 3/7, 6/3, 6/5)

Skfiínû ZX1.2 jsou vybaveny speciálními
odpojovaãi/uzemÀovaãi (-Q1/Q5) proveden˘mi
jako tfiípolohové spínaãe (2.1). Spínaãe jsou
suvného provedení s motorov˘m pohonem, jejichÏ
aktivní spínací komponenty jsou umístûny v
pfiípojnicovém oddílu (2.0) (plynem izolovan˘ oddíl),
zatímco blok pohonu je snadno pfiístupn˘ z
pfiístrojové skfiínû (4.0).

Blok pohonu sestává z tûchto funkãních skupin:

• Motoru pohonu

• Polohov˘ch senzorÛ s integrovan˘mi diodami
LED pro indikaci polohy nebo kombinace
mikrospínaãÛ a bloku pomocn˘ch spínaãÛ

• Mechanického ukazatele stavu

• Ruãního nouzového pohonu

• Volitelnû: mechanické blokování pfiístupu pro
ruãní nouzov˘ pohon

S tfiípolohov˘m spínaãe je moÏno provádût tyto
funkce:

• pfiipojení,

• odpojení a

• uzemnûní.

Tfii spínací polohy jsou jednoznaãnû stanoveny
mechanikou pohonu. Spínaã má svou odpojenou
polohu ve stfiední poloze. V koncov˘ch polohách,
odpojovaã ZAP a uzemÀovaã ZAP zajíÏdí pohybliv˘
kontakt (suvná ãást) pohánûn˘ izolaãním ‰roubem
do najíÏdûcího kontaktu opatfieného jedním nebo
dvûma spirálov˘mi kontakty.

3.5 Připojení vysokého napětí

(obr. 3/2, 3/7, 5/8, 6/7)

• Kabelové zásuvné systémy:

VysokonapûÈové plastové kabely s kabelov˘m
zásuvn˘m systémem s vnitfiním kuÏelem a
zásuvkami podle DIN 47637.

Zásuvné systémy : velikost 2 nebo 3.

Zásuvné kabelové zásuvky (1.7) montované
plynotûsn˘m zpÛsobem v desce dna prostoru
vypínaãe vytváfií pfiepáÏku mezi prostorem
izolaãního plynu a prostorem kabelového
pfiipojení. V˘‰ka pfiipojení kabelÛ je 1250 mm.
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• Zku‰ební zásuvka (1.4): Zásuvn˘ systém velikost
2.

• Systém zapouzdfien˘ch vodiãÛ: Pfiipojení pfies
zásuvné zástrãky podle DIN 47637 velikost 3
(maximálnû 1250 A) nebo speciální zásuvné zá-
strãky (maximálnû 2500 A).

Je nutno dbát na údaje v podkladech zakázky.

3.6 Řízení a monitorování

pomocí digitální sekundární techniky s fiídící a ochra-
nou jednotkou pole REF542 plus nebo fiídící jednot-
kou pole CC1.

(obr. 3/4, 3/7, 6/1, 6/3, 6/5, 6/7)

Senzory detekují aktuální provozní stavy. Dal‰í
zpracování tûchto informací se provádí v kombi-
novaném zafiízení REF542 plus nebo fiídící jednot-
ce pole CC1. BliÏ‰í podrobnosti o REF542plus a
CC1 jsou uvedeny v samostatn˘ch návodech (viz
ãl. 7.1).

U skfiíní ZX1.2 se pouÏívají následující senzory:

• Snímaãe pro monitorování tlaku izolaãního plynu

• Senzory pro detekci spínacích poloh vypínaãe a
odpojovaãe/uzemÀovaãe (tfiípolohov˘ spínaã)

• Senzor pro detekci stavu nastfiádání pruÏin stfiá-
daãového pohonu vypínaãe

Uspofiádání senzorÛ:

• Senzory pro monitorování tlaku:

– (-B0G) pro prostor vypínaãe:

Na základní desce vypínaãe v pfiístrojové
skfiíni

– (-B1G) pro prostor pfiípojnice:

Vedle pohonu odpínaãe/uzemÀovaãe (tfiípo-
lohov˘ spínaã) (-Q1/Q5) v pfiístrojové skfiíni

• Senzory pro detekci spínacích poloh:

– (-B0A a –B0E) pro vypínaã:

Na jeho hfiídeli

– (-B1E, -B1A, -B5E, -B5A) pro odpínaã/
uzemÀovaã (tfiípolohov˘ spínaã):

Na jeho jednotce pohonu v pfiístrojové skfiíni

• Senzor (-B0S) pro detekci nastfiádaného stavu
pruÏinového stfiádaãe:

Nad tûlesem pruÏin v pohonu vypínaãe .

3.6.1 Řídicí a jistící jednotka pole REF542 plus

(obr. 3/1, 3/3, 3/4, 3/7, 6/1)

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

• Ji‰tûní

• ¤ízení

• Mûfiení

• Indikace spínací polohy

• Hlá‰ení nebezpeãí a poruch

• Pfiipojení k fiídícím systémÛm

Blokování skfiínû jakoÏ i prÛbûh spínání je fiízeno
jednotkou pole.

Na LCD displeji ovládací jednotky fiídicí a jistící jed-
notky pole REF542 plus (4.2) je zobrazeno schéma
pro informaci o polohách spínacích pfiístrojÛ.

Mûfiené hodnoty, jako proudy vodiãÛ, fázová napû-
tí, mûfiení energie, ãinn˘ a jalov˘ v˘kon, poãet spí-
nacích cyklÛ a poãet provozních hodin se objeví na
displeji numericky pod menu „mûfiící hodnoty". Dal-
‰í informace, jako v˘straÏná a poruchová hlá‰ení
jsou zobrazeny jasn˘m textem svûteln˘mi diodami
(4.6).

¤ídicí a jistící jednotka pole REF542 plus mÛÏe b˘t
pfiipojena na fiídící systém pomocí kabelÛ s optick˘-
mi vlákny. PouÏitím kabelÛ s optick˘mi vlákny se
zabrání vlivÛm elektromagnetického ru‰ení.

Detaily o manipulaci s fiídící a jistící jednotkou pole a
podrobn˘ technick˘ popis jsou uvedeny v návodu
REF542 plus (viz ãl. 7.1).

Volitelnû jsou k dispozici také kontakty indikace
polohy bez elektrického potenciálu pro pouÏití pod-
le potfieb zákazníka (napfi. dálková signalizace nebo
zablokování protistrany).

3.6.2 Řídicí jednotka pole CC1 (volitelně)

• V fiídicí jednotce pole CC1 jsou integrovány
následující funkce:

– ¤ízení

– Indikace spínací polohy pfies mechanické
kontakty

– Hlá‰ení poruch

– Pfiipojení k dálkovému fiízení

• ¤ídící jednotka pole CC1 fiídí ochranu proti chyb-
né manipulaci a prÛbûh spínání

• Na indikaãních pfiístrojích je moÏno sledovat in-
formace o polohách spínacích pfiístrojÛ

• Pro dal‰í signalizace jsou k dispozici kontakty
bez elektrického potenciálu.

• Detaily o manipulaci a podrobn˘ technick˘ popis
fiídící jednotkou pole CC1 jsou uvedeny v návodu

3.7 Konvenční sekundární technika v kombinaci
s jistícím zařízením

Konvenãní provedení ZX1.2 má pro detekci polohy
tfiípolohového spínaãe (2.1) na základní desce
pohonu mikrospínaãe (obr. 6/3b). Tyto se pouÏívají
pro spu‰tûní a zastavení pfiíslu‰ného motoru
pohonu (odpínaã nebo uzemÀovaã). Tyto
mikrospínaãe jsou umístûny tak, Ïe indikují
koncové polohy tfiípolohového spínaãe.
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K dispozici jsou sady 5-pólov˘ch pomocn˘ch
spínaãÛ s nucen˘m pohonem pro kaÏdou z poloh:

– UzemÀovaã ZAP

– UzemÀovaã VYP a Odpojovaã VYP

– Odpojovaã ZAP

Tfii nebo ãtyfii z pûti kontaktÛ pomocn˘ch spínaãÛ
jsou jiÏ vyhrazeny pro vnitfiní úãely skfiínû, jako napfi.
blokování vypínaãe nebo místní indikaci polohy.

Volitelnû je k dispozici následující mechanické blo-
kování mezi vypínaãem (-Q0) tfiípolohov˘m spína-
ãem (-Q1/Q5). Pfii zapnutém vypínaãi je blokována
pfiístupová klapka (2.22) k ovládací hfiídeli tfiípoloho-
vého spínaãe. V pfiípadû Ïe je vypínaã vypnut˘, je
moÏno tuto klapku otevfiít a zasunout ruãní kliku
(6.1) pro ovládání odpínaãe nebo uzemÀovaãe. Pfii
otevfiené klapce (2.22) je zabránûno elektrickému a
mechanickému spínání vypínaãe.

Klapku (2.22) tfiípolohového spínaãe je moÏno za-
vfiít jen v jedné ze tfií koncov˘ch poloh

• UzemÀovaã ZAP

• UzemÀovaã VYP a Odpojovaã VYP

• Odpojovaã ZAP

Teprve po uzavfiení klapky (2.22) je vypínaã opût
uvolnûn.

3.7.1 Konvenční řízení

Provedení ZX1.2 s konvenãním fiízením má
následující vlastnosti.

• Schéma se sloupkov˘m diagramem pro signali-
zaci polohy na dvefiích pfiístrojové skfiínû

• Tlaãítka pro ovládání vypínaãe (1.1) a tfiípoloho-
vého spínaãe (2.1)

• Padáãková relé pro signalizaci vypnutí spínaãe a
jistiãe

• Spu‰tûní a zastavení pohonÛ pomocí mikrospí-
naãÛ v kombinaci s fiídícími relé motoru

• Elektrické blokování mezi vypínaãem (1.1) a tfií-
polohov˘m spínaãem (2.1).

• Kontakty bez elektrického potenciálu pro signa-
lizaci polohy podle potfieb zákazníka (napfi. dál-
ková signalizace nebo blokování opaãné strany).

3.8 Ochrana proti chybné manipulaci/blokovací
závislosti

(obr. 6/3, 6/5, 7/1)

3.8.1 Blokování všeobecně

Pro zabránûní nebezpeãn˘m situacím a chybn˘m
manipulacím je pro ochranu osob a zafiízení k
dispozici celá fiada blokování.

• Ochrana proti chybné manipulaci mÛÏe b˘t
realizována následujícími dvû pfiístroji:

– ¤ídící a jistící jednotkou pole REF542 plus

nebo

– fiídící jednotkou pole CC1.

Vypínaã a tfiípolohov˘ spínaã je moÏno ovládat
pfiímo na skfiíni a nebo dálkovû napfi. z dozorny.
Ovládání na skfiíni se provádí volbou na REF542
plus nebo konvenãnû s tlaãítky a sloupkov˘mi
ukazateli na schématu zapojení.

• Tfiípolohov˘ spínaã UX2TE a pfiíslu‰n˘ vypínaã
VD4X jsou navzájem elektricky blokovány.
– V pfiípadû ruãního ovládání tfiípolohového

spínaãe mÛÏe pÛsobit mechanické blokování
(volitelnû).

• Podrobnosti o dal‰ích dodateãn˘ch
blokováních/závislostech, napfi. se sousedním
zafiízením, jsou uvedeny v pfiíslu‰n˘ch
podkladech zakázky.

• Dotazování na blokování (jen elektricky) mezi
skfiínûmi, pokud se pfiedpokládá, se provádí
pfies smyãková vedení ze skfiínû do skfiínû nebo
pomocí nadfiazeného fiídícího systému.

Ovládání pfii ztrátû pomocného napûtí:

Pfii ztrátû pomocného napûtí je moÏné ruãní
ovládání pfiístrojÛ.

Dodateãnû je nutno dbát na údaje vztahující se na
zakázku.

Nouzové ruční ovládání:

Bez mechanického blokování dochází otevfiením
dvefií ovládací skfiínû k zásahu do blokovací
koncepce, pokud není k dispozici Ïádné volitelné
blokování. Nouzové ruãní spínání pomocí ruãní
kliky a mechanick˘ch tlaãítek je moÏné.

Poznámka:
Každé spínání proveďte až na doraz do
příslušné koncové polohy!
Před ručním nouzovým ovládáním je nutno
vypnout příslušný jistič (-F100).

3.8.2. Funkce blokování mezi vypínačem a
třípolohovým spínačem

3.8.2.1  Elektrické blokování

Elektrického blokování se dosáhne dotazováním a
logickou vazbou polohy tfiípolohového spínaãe a
vypínaãe.

Toto blokování je vÏdy úãinné pfii pfiipojeném
pomocném napûtí.

Poznámka:

JestliÏe dojte k poru‰e pohonu tfiípolohového
spínaãe bûhem spínání v mezipoloze tfiípolohového
spínaãe, tak pÛsobí elektrické blokování mezi
vypínaãem VD4X a tfiípolohov˘m spínaãem UX2TE
pfies REF542 plus nebo CC1. Vypínaã VD4X by
v‰ak mohl b˘t pfii otevfien˘ch dvefiích pfiístrojové
skfiínû mechanicky zapnut. Volitelné mechanické
blokování zabrání této moÏnosti.
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3.8.2.2  Mechanické blokování (volitelně)

Dodateãnû k elektrickému blokování je moÏno
realizovat mezi vypínaãem a tfiípolohov˘m
spínaãem skfiínû mechanické blokování. Blokování
vypínaãe a tfiípolohového spínaãe mezi skfiínûmi
podélné a pevné spojky se provádí ve skfiíni pevné
spojky pomocí blokovacího magnetu.

Zapnutí vypínaãe je pfii v˘padku pomocného napûtí
jakoÏ i mezipoloze tfiípolohového spínaãe
zabránûno pomocí blokovacího magnetu.
Mechanické vypnutí vypínaãe je pfii otevfien˘ch
dvefiích pfiístrojové skfiínû vÏdy moÏné.

Pfiístup k ovládací hfiídeli tfiípolohového spínaãe je
blokován pfii zapnutém vypínaãi pomocí klapky
umístûné pfied ní.

Mechanické blokování pÛsobí také pfii v˘padku
pomocného napûtí.

3.9 Uzemnění vývodu

3.9.1 Elektrické ovládání přes řídící a ochranou
jednotku pole REF542 plus nebo tlačítek na
přední straně skříně.

Spínací sled pro uzemnûní v˘vodu:

• Vypínaã (-Q0) VYP

• Odpojovaã (-Q1) VYP

• UzemÀovaã (-Q5) ZAP

• Zkou‰ka beznapûÈového stavu

• Vypínaã (-Q0) ZAP

• Zajistit skfiíÀ proti spínání

– Jistiã (-F100) VYP

– Uzamknout dvéfie pfiístrojové skfiínû nebo
pfiípadû mechanické vypínací tlaãítko
vypínaãe.

• Oznaãit skfiíÀ s ohledem na provedené
uzemnûní.

Zru‰ení uzemnûní:

• Otevfiít dvéfie pfiístrojové skfiínû a zapnout jistiãe
pfiípadnû uvolnit vypínací tlaãítko vypínaãe.

• Vypínaã (-Q0) VYP

• UzemÀovaã (-Q5) VYP

3.9.2 Ruční uzemnění

Podle smyslu prÛbûh jako pfii elektrickém ovládání.
Av‰ak provedení ruãním ovládáním tlaãítek vypína-
ãe a ovládáním kliky tfiípolohového spínaãe.

Pfii dodateãném mechanickém blokování vypínaãe
a uzemÀovaãe jsou nutné následující manipulace:

• Otevfiít dvefie pfiístrojové skfiínû

• Vypnout vypínaã (-Q0) ovládáním mechanického
tlaãítka

• Otevfiít klapku (2.22) na pohonu tfiípolohového
spínaãe. (viz blokování ãl. 3.8.2b)

Poznámka:

Klapku (2.22) je moÏno otevfiít, jen kdyÏ je vypínaã
vypnut˘.

Nepoužívejte nadměrnou sílu!

• Vypnout odpojovaã (-Q1) ruãní klikou

• Zapnout ruãnû uzemÀovaã (-Q5) se spínací
klikou (6.1) (Poznámka: Dbát na „nouzové ruãní
ovládání" ãl. 6.2.2) asi 24 otáãek doprava.

• Zavfiít opût klapku (2.22)

Poznámka:

Pfii otevfiené klapce (2.22) je vypínaã zablokován
ve vypnuté poloze.

• Zkou‰ka beznapûÈového stavu (kapacitní
napûÈov˘ indikaãní systém, viz ãl. 6.4.1)

• Zapnout vypínaã (-Q0) s pouÏitím mechanického
zapínacího tlaãítka

• Zajistit skfiíÀ proti spínání (Jistiã (-F100) VYP)

• Uzamknout dvéfie pfiístrojové skfiínû nebo
pfiípadû mechanické vypínací tlaãítko vypínaãe.

• Oznaãit skfiíÀ s ohledem na provedené
uzemnûní.

Ruční zrušení uzemnění:

• Otevfiít dvéfie pfiístrojové skfiínû a zapnout jistiãe
pfiípadnû uvolnit vypínací tlaãítko vypínaãe.

• Vypnout vypínaã (-Q0) s pouÏitím mechanického
vypínacího tlaãítka

• Otevfiít klapku (2.22)

• Ruãnû vypnout uzemÀovaã (-Q5)

• Zavfiít klapku (2.22)

3.10 Uzemnění přípojnice

Uzemnûní pfiípojnice nebo úseku pfiípojnice se pro-
vádí v závislosti na konfiguraci rozvádûãe. Rozvádû-
ãe s podélnou spojkou/pevnou spojkou dovolují
uzemnûní úseku pfiípojnice bez dodateãného vyba-
vení.

3.10.1 Elektrické uzemnění úseku přípojnice pomocí
podélné spojky

Sled spínání:

• Vypínaãe v podélné spojce VYP

• Všechny odpojovaãe uzemÀovaného úseku
pfiípojnice VYP mimo odpojovaãe (-Q11 nebo –
Q12) mezi uzemÀovan˘m úsekem pfiípojnice a
vypínaãem podélné spojky.

• Zapnout uzemÀovaã (-Q52 nebo Q51) na
protilehlé stranû vypínaãe podélné spojky.
(podmínka pro uvolnûní pro následující krok)

• Vypínaã (-Q0) ZAP (zkou‰ka beznapûÈového
stavu je nahrazena zapnutím vypínaãe).
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• Zajistit skfiíÀ proti spínání

– Jistiã (-F100) VYP

– Uzamknout dvéfie pfiístrojové skfiínû nebo
pfiípadû mechanické vypínací tlaãítko
vypínaãe..

• Oznaãit úsek pfiípojnice s ohledem na
provedené uzemnûní.

Úsek pfiípojnice je tímto uzemnûn. V‰echny skfiínû
pfiíslu‰ného úseku je nutno zajistit proti spínání,
napfi. vypnutím jistiãÛ.

Zru‰ení uzemnûní pfiípojnice:

• Otevfiít dvéfie pfiístrojové skfiínû podélné spojky a
zapnout jistiãe pfiípadnû uvolnit vypínací tlaãítko
vypínaãe.

• Vypínaã (-Q0) VYP

• UzemÀovaã (-Q51 nebo –Q52) VYP

3.10.2 Ruční uzemnění úseku přípojnice pomocí
podélné spojky

Provedení spínání podle smyslu jak je popsáno v ãl.
3.9.2 a 3.10.1.

3.10.3 Pracovní uzemnění přípojnice s použitím
zkušebních zásuvek vývodu

Pfiedpoklad:

• V˘vod je uzemnûn (viz ãl. 3.9)

• Všechny odpojovaãe uzemÀované pfiípojnice
VYP.

Spínací sled:

• Upevnit zkratovací mÛstek na zku‰ební zásuvky
uzemnûného v˘vodu a propojit s hlavní
uzemÀovací pfiípojnicí 3.1

• Vypínaã VYP

• UzemÀovaã VYP

• Odpojovaã ZAP

• Vypínaã ZAP

• Zajistit skfiíÀ proti spínání

– Zajistit skfiíÀ proti spínání

Jistiã (-F100) VYP

– Uzamknout dvéfie pfiístrojové skfiínû nebo
pfiípadû mechanické vypínací tlaãítko
vypínaãe.

• Oznaãit skfiíÀ s ohledem na provedené
uzemnûní.

Pfiípojnice je tímto uzemnûna. V‰echny skfiínû
pfiíslu‰ného úseku je nutno zajistit proti spínání,
napfi. vypnutím jistiãÛ.

Zrušení uzemnění přípojnice:

• Otevfiít dvéfie pfiístrojové skfiínû a zapnout jistiãe
pfiípadnû uvolnit vypínací tlaãítko vypínaãe.

• Vypínaã (-Q0) VYP

• Odpojovaã VYP

Zrušení uzemnění vývodu:

• UzemÀovaã ZAP

• Vypínaã ZAP

• DemontáÏ zkratovacího mÛstku na zku‰ebních
zásuvkách a uzavfiení zásuvek slep˘mi
zástrãkami.

• Vypínaã VYP

• UzemÀovaã VYP

3.11 Zkušební zařízení

Skfiínû jsou fiádnû naplnûny izolaãním plynem ve
v˘robním závodû a odzkou‰eny podle norem  âSN
nebo IEC.

JestliÏe by bylo zapotfiebí provést zkou‰ky, provádí
se takto:

• Pro napûÈové a proudové zkou‰ky je moÏn˘
pfiím˘ pfiístup na vodiãe v pfiipojovacím prostoru
bez odpojení kabelÛ nebo vypu‰tûní izolaãního
plynu. Pfiístup se provádí pfies zku‰ební zásuvky
(1.4).

Svodiãe pfiepûtí se musí bûhem napûÈov˘ch
zkou‰ek demontovat. Volné zásuvku se musí
bûhem zkou‰ky uzavfiít napûÈovû odoln˘mi
slep˘mi zástrãkami!

NapûÈové transformátory se musí pfied
zkou‰kou odpojit od zkou‰eného obvodu.

• NapûÈové zkou‰ky:

– Volné zásuvné kabelové zásuvky je nutno
uzavfiít napûÈovû pevn˘mi slep˘mi zátkami!

– Provedení a údaje zku‰ebních napûtí viz ãl.
6.4

– Zkou‰ky kabelÛ se stejnosmûrn˘m  napûtím
nebo napûtím s frekvencí metrov˘ch vln s
kosinovou nebo obdélníkovou vlnou.

– Mûfiení kabelÛ pro vymezení poruchy kabelu s
impulsním napûtím

– Zkou‰ky zafiízení (bez kabelÛ) se stfiídav˘m
napûtím se mohou provádût se zku‰ební
zástrãkou podle obr. 6/8. (U zku‰ebních
napûtí provedení 36 kV je nutné pouÏití
zku‰ebních kabelÛ!)
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• Pro primární proudové zkou‰ky ochran je moÏno
pouÏít zku‰ební proudovou zástrãku podle
obr.6/9 (je nutno dbát na poznámky v ãl. 6.4.4).
Toto uspofiádání je zkratovû odolné a je moÏno
ho pouÏít také jako dodateãné pracovní
uzemnûní.

MoÏné zku‰ební postupy jsou popsány v
následujících ãláncích:

– Zkou‰ka beznapûÈového stavu: ãl. 6.4.1

– Zkou‰ení sledu fází: ãl. 6.4.2

– VysokonapûÈové zkou‰ky ãl. 6.4.3

– Proudové zkou‰ky,
pracovní uzemnûní: ãl. 6.4.4 a 6.4.5
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Obr.3/1: Skříň ZX1.2, přední strana s řídící a ochranou jednotkou
pole REF542 plus a měřícími zásuvkami pro kapacitní
napěťový indikační systém v předu (volitelně), kanálem
odlehčení tlaku nahoře (volitelně).

0br.3/2: Skříň ZX1.2, pohled zezadu
Připojení dvou kabelů pro fázi

Obr.3/3: Skříň ZX1.2, přední strana
Zobrazení: bez dveří přístrojové skříně s pohledem do
přístrojové skříně
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Obr. 3/4: Ovládací jednotka řídící a ochranné jednotky pole
REF542 plus

Obr. 3/5: Horní strana skříně,
Odlehčení tlaku pro oddíl vypínače

Před montáží kanálu odlehčení tlaku nebo odváděcího
zařízení plazmy

Obr. 3/6: Horní strana skříně
Odlehčení tlaku pro oddíl vypínače

Zobrazeno s namontovaným odváděcím zařízením
plazmy
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1.3 1.15
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Obr. 3/7: Skříň vývodu (800 A),
uvedena s kanálem odlehčení tlaku a pohlcovačem
(volitelně)

Obr. 3/8: Skříň vývodu (1250 A) se 2 paralelními kabely a volitelnými napěťovými transformátory.
Základní konstrukce je uvedená s odváděcím zařízením plazmy pro odvádění plynů
plazmy na zadní stranu rozváděče. Odpojovací zařízení 2.9 ovládat, jen když je
vývod bez napětí. Spínací pohyb provést vždy až do koncových poloh a odpojovací
zařízení aretovat.
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Obr. 3/9: Skříň podélné spojky (1250 A) s vypínačem a
třípolohovým spínačem

Obr. 3/10: Skříň pevné spojky přípojnice (1250 A) s třípolohovým
spínačem
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Obr. 3/11: Skříň podélné spojky (2000 A) s vypínačem, třípolohovým
spínačem a měřením na přípojnici

Odpojovací zařízení 2.9 ovládat jen pří vývodu bez napětí.
Spínací pohyb provést vždy až do koncových poloh a
odpojovací zařízení aretovat.

Obr. 3/12: Skříň pevné spojky přípojnice (2000 A) s třípolohovým
spínačem a měřením na přípojnici

Odpojovací zařízení 2.9 ovládat jen pří vývodu bez napětí.
Spínací pohyb provést vždy až do koncových poloh a
odpojovací zařízení aretovat.
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Obr. 3/14: Skříň vývodu kondenzátorových přípojnic (2000 A)
s třípolohovým spínačem
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Obr. 3/13: Skříň vývodu kondenzátorových přípojnic (2000 A)
s vypínačem a třípolohovým spínačem
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Izolaãní plyn

-Q0 Vypínaã

-Q1 V˘vodov˘ odpojovaã

-Q5 V˘vodov˘ uzemÀovaã

-Q11 Pfiípojnicov˘ odpojovaã

-Q52 Pfiípojnicov˘ uzemÀovaã

-T1 Proudov˘ transformátor

Izolaãní plyn

-Q12 Pfiípojnicov˘ odpojovaã

-Q51 Pfiípojnicov˘ uzemÀovaã



25

-Q1/Q5

-Q0

-T1-X1

(-Q11/Q52)

ZX1

Obr. 3/15: Skříň vývodu kondenzátorových přípojnic (2000 A)
s volitelnými napěťovými transformátory

Odpojovací zařízení 2.9 ovládat jen pří vývodu bez napětí.
Spínací pohyb provést vždy až do koncových poloh a
odpojovací zařízení aretovat!

2.8

3.2

5.3
5.4
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1.1
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1.12

4.4
2.0

3.6

1.3

1.9

5.2

3.16

3.17

Obr. 3/16: Skříň přípojnice se zásuvnými napěťovými transformátory.
Napěťové transformátory jsou po odpojení uzemněny.

Odpojovací zařízení 2.9 ovládat jen pří vývodu bez napětí.
Spínací pohyb provést vždy až do koncových poloh a
odpojovací zařízení aretovat.

Tuto skříň není možno umístit na konci rozváděče.
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2.5
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3.1
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2.3

2.24

-X1

ZX1

Izolaãní plyn

-Q0 Vypínaã

-Q1 V˘vodov˘ odpojovaã

-Q5 V˘vodov˘ uzemÀovaã

-Q11 Pfiípojnicov˘ odpojovaã

-Q52 Pfiípojnicov˘ uzemÀovaã

-T1 Proudov˘ transformátor

-X1 NapûÈov˘ transformátor

Izolaãní plyn

-X1 NapûÈov˘ transformátor
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4 Odeslání a skladování

4.1 Stav při dodání

V závodû sestavené skfiínû jsou kontrolovány z
hlediska správné montáÏe a funkce.

Stav pfii dodání:

• Je kontrolováno vybavení podle objednávky.

• Provedena kusová zkou‰ka podle âSN EN
60298 (IEC 60298).

• Instalaãní materiál a pfiíslu‰enství baleno
samostatnû.

• PrÛchodky pro pfiípojnice jsou uzavfieny
pfiepravními kryty, které nejsou napûÈovû
odolné.

• Stav plynov˘ch prostorÛ:

– Naplnûny izolaãním plynem s jmenovit˘m
provozním tlakem.

– Vybaveny sáãky s vysou‰ecím prostfiedek.

Poznámka:

Leteckou dopravu je nutno v jednotliv˘ch pfiípa-
dech dohodnout.

4.2 Balení

• Skfiínû se základním obalem nebo bez obalu.

• Skfiínû s balením pro pfiepravu po mofii nebo
podobn˘m obalem (také v kontejnerech pro
pfiepravu po mofii):

– Tûsnû uzavfiené v polyetylénov˘ch fóliích

– VloÏeny pfiepravní sáãky s vysou‰ecím
prostfiedkem

– VloÏeny indikátory vlhkosti

– Pfii pouÏití fólií ze slitin Al je vsazen prÛzor pro
kontrolu indikátoru

• Postupujte podle návodu na pouÏití sáãkÛ s
vysou‰ecím prostfiedkem podle DIN 55 473.
Platí následující:

– Barva indikátoru modrá: obsah such˘

– Barva indikátoru rÛÏová: obsah vlhk˘ (relativní
vlhkost napfi. nad 40 %).

4.3 Doprava

(obr. 4/1)

Poznámka:

Nevstupovat na stropní plochy skfiíní (odlehãení tlaku!).

• Pfiepravní jednotky jsou obvykle jednotlivé
skfiínû.

• Vezmûte v úvahu hmotnosti pfiepravních
jednotek.

• Dbejte na v˘‰ku tûÏi‰tû. Nebezpeãí pfievrácení!

• Skfiínû pfiepravovat ve vzpfiímené poloze.

• Nakládání provádût pfii dodrÏování v‰ech
bezpeãnostních opatfiení pro ochranu osob a
pfiepravovaného zboÏí zásadnû jen:

– Jefiábem a/nebo

– vidlicov˘m zdviÏn˘m vozíkem

Bezpečnostní pokyny:

• Nakládání s jefiábem:

– Upevnit nosná lana odpovídající nosnosti se
závûsn˘mi oky (‰ífika otevfiení ≥ 30 mm).

– Na horním okraji skfiínû pouÏít ochranu hrany
(1.19).

– Pfii‰roubovat pfiepravní úhelníky (1.18) (jestliÏe
jiÏ nejsou pfiipevnûny)

• Pfieprava s vidlicov˘m zdviÏn˘m vozíkem: SkfiíÀ
musí b˘t zcela na nosn˘ch ramenech  zdviÏného
vozíku. V˘‰ka polohy tûÏi‰tû podmiÀuje vysoké
nebezpeãí pfievrácení.  Pfii pfiepravû nutno
vylouãit trhavé pohyby.

• V rozvodnû je moÏná pfieprava na pfiepravním
vozíku s fiiditeln˘mi koly: Jako u zdviÏného
vozíku je nutno dbát na v˘‰ku polohy tûÏi‰tû
skfiínû. Nebezpeãí  pfievrácení!

4.4 Dodání

K povinnostem pfiíjemce patfií mimo jiné:

• Pfiekontrolovat zda je dodávka kompletní a zda
nedo‰lo k jejímu po‰kození. (napfi. také z
hlediska vlhkosti a jejího ‰kodlivého pÛsobení).

• Zji‰tûné vady nebo po‰kození pfii pfiepravû

– nutno dokumentovat v nákladním listu,

– podat o nich ihned zprávu odesilateli/
pfiepravci podle ustanovení o ruãení ADSp
nebo KVO.

Poznámka:

VÏdy dokumentujte vût‰í po‰kození pomocí
fotografií.

4.5 Dočasné skladování

Podmínky pro optimální doãasné skladování:

1. Skfiínû se základním obalem nebo bez obalu:

• Suché a dobfie vûtrané skladovací prostory.
Klima podle âSN EN 60694 (IEC 60694).

• Teplota v prostoru neklesne pod -5 C°.

• Nesmí pÛsobit Ïádné jiné nepfiíznivé vlivy
okolí.

• Skfiínû skladovat ve vzpfiímené poloze.

• Neskládat skfiínû/bloky zafiízení na sebe.
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• Skfiínû se základním obalem:

– Otevfiete obal, alespoÀ ãásteãnû.

• Skfiínû bez obalu:

– Volnû zakr˘t ochranou fólií

– Musí b˘t zachováno dostateãné proudûní
vzduchu

• Kontrolovat pravidelnû zda nedochází k
orosování.

2. Skfiínû s obalem pro pfiepravu po mofii nebo
podobn˘m obalem s vnitfiní ochranou fólií:

• Skladujte pfiepravní jednotky:

– chránûné pfied povûtrnostními vlivy,

– v suchu,

– chránûné pfied po‰kozením.

Obr. 4/1: Příprava pro přepravu jeřábem

Po přepravě demontovat přepravní úhelník (1.18).

• Kontrolovat obal z hlediska po‰kození.

• Kontrolovat vysou‰ecí prostfiedek (viz ãl. 4.2):

– pfii dodání,

– pozdûji v pfiimûfien˘ch intervalech.

• Po pfiekroãení Ïivotnosti obalu podle data balení
(závisí na projektu):

– jiÏ není zaruãena ochranná funkce obalu,

– provést opatfiení pro dal‰í doãasné
skladování.

a) SkfiíÀ s nízk˘m oddílem vypínaãe b) SkfiíÀ s vysok˘m oddílem vypínaãe

> 60°

1.19

1.18

1.23

ZX1 ZX1

> 60°

1.19

1.18

1.23
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5 Instalace rozvádûãe na místû pouÏití

V zájmu co nejoptimálnûj‰ího prÛbûhu instalace a
zaji‰tûní vysoké úrovnû kvality musí b˘t instalace
rozvádûãe na místû pouÏití provedena nebo
alespoÀ odpovûdnû vedena a kontrolována zvlá‰tû
vy‰kolen˘mi kvalifikovan˘mi pracovníky.

5.1 Všeobecné požadavky pro místo instalace

Rozvodna musí b˘t pfii zahájení instalace stavebnû
dokonãena, vybavena osvûtlením a napájením
proudem pro instalaãní práce, uzavíratelná, suchá
s dobrou moÏností vûtrání. Pfiitom se musí vzít jiÏ v
úvahu v‰echna nutná pfiedbûÏná opatfiení jako
otvory, kanály atd. pro pfiivedení silov˘ch a
ovládacích kabelÛ. Musí b˘t zaji‰tûno dodrÏení
podmínek pro vnitfiní spínací pfiístroje podle DIN
VDE 0670 ãást 1000 mimo jiné s teplotní tfiídou
"minus 5 vnitfiní".

5.2 Stavební údaje

• Rozvádûãe ZX1.2 se staví na základov˘ rám
uloÏen˘ v potûru podlahy nebo na pomocnou
podlahu na stojinách. Otvory v podlaze je moÏno
provést jako velké otvory nebo také jako vrtané
díry v závislosti na poãtu kabelÛ vysokého
napûtí.

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

·ífika skfiínû  mm  600  600  800
Hloubka skfiínû 1)  mm  1300  1500  1300-1800
V˘‰ka skfiínû 2)  mm  2100  2100  2100

V˘‰ka stropu 3) 4):

• S odvádûcím zafiízení plazmy  mm  2800  2800  2800

• S kanálem odlehãení tlaku

– bez pohlcovaãe  mm  2600  2600  2600

– s pohlcovaãem  mm  2950  2950  2950

• se zásuvn˘mi napûÈov˘mi
transformátory nahofie  mm  2700 5)  2700 5)  2700 5)

MontáÏní otvory 3):

• ve stropech: ‰ífika  mm  700  700  900
délka  mm  1600 6)  1800 6)  1600-2100 6)

• ve dvefiích: ‰ífika  mm  1100  1100  1300
v˘‰ka  mm  2300  2300  2300

·ífika chodby 7):

• Chodba pro kontrolu  mm  700  700  700

• Chodba pro obsluhu  mm  1100  1100  1300

Hmotnost skfiínû kg 8) 8) 8)

(V˘vod, dvojí systém pfiípojnic)

ZatíÏení podlahy kg/m2 8) 8) 8)

1) Závisí na počtu kabelů pro fázi
2) Celková výška včetně odváděcího zařízení plazmy nebo kanálů odlehčení tlaku viz obr. 2/1 až 2/4
3) Minimální rozměry
4) Skříň včetně napěťových transformátorů v provedení se zasouváním shora (36 kV = šířka: 800 mm)
5) Údaje pro provedení rozváděče s kanálem pro odlehčení tlaku – odvádění ven.

Jinak jako provedení: s odváděcím zařízením plazmy, s pohlcovačem
6) Odpovídá hloubce skříně plus 300 mm
7) Určeno podle DIN VDE 101 a údajů pro největší šířku skříně.
8) Závisí na vybavení skříně (na dotaz)
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5.3 Základní informace pro instalační práce

5.3.1 Utahovací momenty

Je nutno pouÏít ‰rouby podle âSN (ISO) pevnostní
tfiídy 8.8.

Doporuãen˘
utahovací moment 1)

Nm

Mazací prostfiedek 2)

Závit Bez Olej
nebo tuk

M 6 10,5 4,5

M 8 26 10

M 83) 12 4,5

M 10 50 20

M 12 86 40

M 16 200 80

1) • Jmenovité utahovací momenty pro spojovací souãásti bez
mazání jsou zaloÏeny na koeficientu tfiení závitu 0,14 ( jejich
skuteãné hodnoty podléhají nevyhnutelnému, z ãásti ne
bezv˘znamném rozptylu!).

• Jmenovité utahovací momenty pro spojovací souãásti s
mazáním podle DIN 43 673.

2) Závit a opûrná plocha hlavy mazány.
3) Tyto hodnoty platí jen pro navařované rozpěrné šrouby.

Ve‰keré utahovací momenty, které jsou pfiípadnû rozdílné
od v‰eobecné tabulky (napfi. pro kontaktní systémy nebo
pfiipojení pfiístrojÛ) vzít v úvahu podle údajÛ v podrobn˘ch
technick˘ch podkladech.

Doporuãuje se, aby byly závity a opûrné plochy hlav ‰roubÛ
lehce mazány olejem nebo tukem pro dosaÏení pfiesnû
definovaného   jmenovitého utahovacího momentu.

5.3.2 Manipulace s konektory se silikonovými
izolačními díly

• Kontrolujte silikonov˘ díl s ohledem na
po‰kození. JestliÏe by se na silikonovém dílu
zjistilo po‰kození, tak je moÏné dal‰í pouÏití
souãásti jen po projednání s v˘robcem.

Na izolaãních silikonov˘ch plochách nesmí b˘t:

– Plynové bubliny

– R˘hy

– Po‰kození

– Cizí tûlesa

– Brou‰ená místa

• Mûkk˘m, ãist˘m, netfiepiv˘m hadrem odstraÀte
ze silikonového dílu pfiebyteãn˘ tuk. Pfii
zneãi‰tûní ãistit v˘luãnû s kabelov˘m ãistiãem
MAB GCE0009100P0100. Po ãi‰tûní je nutno

pfiebyteãn˘ ãistiã otfiít such˘m hadrem. ProtoÏe
silikon pÛsobením ãistiãe lehce nabobtná, musí
na vzduchu asi 15 min. oschnout!

• Natfiete silikonové díly rovnomûrnû montáÏní
kluznou pastou. Mezi natfiením silikonov˘ch dílÛ
a montáÏí má uplynout jen nûkolik minut,
protoÏe pasta má velmi nízkou viskozitu a jinak
ze silikonového dílu steãe! Tímto postupem se
zabrání dal‰ímu zneãi‰tûní dílÛ.

• PouÏijte mnoÏství uvedená v tabulce.

Součást Použité množství
montážní kluzné pasty

Izolaãní díl pfiípojnicového 2/3 balíãku (= 20 g)
propojení

Uzavírací zátky pfiípojnicového 1/3 balíãku (= 10 g)
prÛchodky, silikonov˘ díl

  napûÈov˘ch transformátorÛ,
  napûÈov˘ch senzorÛ,
  svodiãÛ pfiepûtí, zku‰ebních
  prÛchodek jakoÏ
  i slep˘ch zástrãek

• Protikus silikonového dílu – kabelovou zásuvku
nebo zásuvku pfiípojnice – oãistit v pfiípadû
potfieby kabelov˘m ãistiãem MAB a nechat
oschnout. Slab˘, ãist˘ film tuku je pfiípustn˘.

• Souãásti bez odkladu smontovat.

5.3.3 Pokyny pro čištění

OdstraÀte ze v‰ech povrchÛ neãistoty.

Dbejte na pokyny pro ãi‰tûní v ãl. 7.2.

5.3.4 Zacházení s SF6

– Bûhem instalace nejsou zpravidla nutné Ïádné
práce s plynem.

– Pfii manipulaci s plynem SF6 se musí dbát na
pfiíslu‰né pokyny v návodu pro plynové systémy
BA 427.

– JestliÏe by byly bûhem instalace práce s plynem
nutné, tak musí b˘t provedeny pracovníky
vy‰kolen˘mi pro manipulaci s SF6.

5.4 Základový rám

(obr. 5/18, 5/19, 5/20)

Rozvádûã na základovém rámu:

Aktuální údaje pro pfiíslu‰nou zakázku jsou
uvedeny v dokumentaci ABB.

Jednodíln˘ nebo vícedíln˘ základov˘ rám mÛÏe b˘t
dodán s rozvádûãem. Je z pravidla uloÏen
pracovníky na místû instalace a má b˘t vyrovnán
pfiíp. kontrolován pod dohledem odpovûdného
odborníka.
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Pfii uloÏení základového rámu je nutno také dodrÏet
údaje podle DIN 43 661 zvlá‰tû tolerance rovinnosti
a pfiímosti jako podmínku bezvadné instalace
rozvádûãe.

Toleranãní podmínky pro uloÏení rámu podle DIN
43 661, provedení A:

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

• Tolerance pfiímosti: maximálnû 1 mm na metr,
av‰ak max. 2 mm vztaÏeno na celou délku rámu.

5.5 Pomocná podlaha na stojinách

(obr. 5/21, 5/22)

Pfii pouÏití pomocné podlahy na stojinách, je nutno
dbát na montáÏní návod v˘robce. Pomocná
podlaha na stojinách musí vyhovovat v‰em
poÏadavkÛm specifick˘m pro zafiízení.

5.6 Instalace a spojení skříní

(obr. 5/1 aÏ 5/6)

Poznámka:

Nevstupovat na stropní plochy skříní (průtržné
místo odlehčení tlaku!).

5.6.1 Přípravné práce

• NamaÏte horní plochy základového rámu (toto
usnadní instalaci a ustavení jednotliv˘ch skfiíní).

5.6.2 Instalace rozváděče

• Postavte koncovou skfiíÀ rozvádûãe pfiesnû na
urãené místo na základovém rámu.

• Vyrovnejte skfiíÀ.

• Demontujte pfiepravní úhelníky (1.18) pro
pfiepravu jefiábem.

• Proveìte koneãnou kontrolu vyrovnané polohy
skfiínû a upevnûte ji na základov˘ rám.

• Demontujte ochranné kryty pfiípojnicov˘ch
zásuvek (2.13).

• Peãlivû kontrolujte izolaãní ãásti (2.14) a
kontaktní trubky (2.21) s ohledem na pfiípadné
zneãi‰tûní a oãistûte je, pokud je to nutné (viz
také ãl. 5.3.2).

Poznámka:

Připravte pouze izolační části a kontaktní trubky
jen pro právě instalovanou skříň. Chraňte je  před
dalším znečištěním!

• Naneste na kuÏelové plochy A izolaãní ãásti
(2.14) rovnomûrnû slab˘ povlak montáÏní pasty.

Poznámka:

Na kuželových plochách A nesmí zůstat
nenamazaná místa.

• VloÏte peãlivû kontaktní trubky (2.21) a izolaãní
ãásti (2.14) do pfiípojnicov˘ch zásuvek (2.13).

• PosuÀte sousední skfiíÀ opatrnû a rovnomûrnû
(bez naklánûní) k instalované skfiíni takov˘m
zpÛsobem, aby se kontaktní trubky, izolaãní
ãásti a vodící kolíky zasunuly do pfiíslu‰n˘ch
otvorÛ bez pouÏití nadmûrné síly.

Pokud je to nutné, skfiíÀ vyrovnejte.

• Jakmile je vzdálenost obou skfiíní tak malá, Ïe je
moÏno zasunout ‰rouby (2.16) do otvorÛ
instalované skfiínû, kompletujte je s maticemi a
talífiov˘mi podloÏkami.

• Potom provádûjte dal‰í spojování obou skfiíní
postupn˘m utahováním ‰roubÛ (2.16).

• Kompletnû se‰roubujte skfiínû ‰rouby (1.20) s
talífiov˘mi podloÏkami (1.22).

• KdyÏ jsou skfiínû kompletnû spojeny je nutno
kontrolovat pfiipojenou skfiíÀ je‰tû jednou s
ohledem na správné nastavení a upevnit ji na
základov˘ rám.

• Demontujte propojovací spojku (3.2) hlavní
uzemÀovací pfiípojnice (3.1) v prostoru pfiipojení
kabelÛ a veìte ji do sousední skfiínû.
Se‰roubujte propojovací spojku ‰rouby (2.20) s
talífiov˘mi podloÏkami na stranû hlavy ‰roubu a
matice s hlavní uzemÀovací pfiípojnicí.

• Kontrolujte ‰roubov˘ spoj hlavní uzemÀovací
pfiípojnice (3.1) s propojovací spojkou (3.2) v
dfiíve instalované skfiíni a pfiípadnû utáhnûte
‰roub (2.20).

• Instalujte dal‰í skfiínû stejn˘m zpÛsobem.

• MontáÏ horního kanálu odlehãení tlaku a
pohlcovaãe se mÛÏe provést pfii instalaci
jednotliv˘ch skfiíní nebo po spojení v‰ech skfiíní.
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Obr. 5/3: Montáž rozváděče
Spojení uzemňovací přípojnice

2.18

2.19

3.2

3.1

Feld 1 Feld 2

3.12.20

Obr. 5/1: Montáž rozváděče
Podrobnosti jsou uvedeny na obr. 5/2 až 5/4
(Řídící a ochranná jednotka pole REF542 plus
není plně zobrazena)

Obr. 5/2: Montáž rozváděče
Izolační díl
Při montáž přípojnice je nutno namazat
kuželovou plochu A rovnoměrně montážní pastou
Nesmí zůstat nenamazaná místa!

2.19
2.18
2.16

2.19
2.18
2.17

2.19
2.18
2.16

3.8

1.20

2.5

1.21
1.22

1.20
1.21
1.22

2.14

ca. 50 mm
A
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Obr. 5/4: Montáž rozváděče
Spojení mezi skříněmi

2.172.19

2.18

2.19

2.18

2.19

2.16

Feld 1 Feld 2

Feld 1 Feld 2

Obr. 5/5: Spojení přípojnice
Před montáží kontrolovat správnou polohu
spirálových kontaktů.
≤ 1250 A, 1 spirálový kontakt
> 1250 A, 2 spirálové kontakty

Obr. 5/6: Montáž spojení přípojnice,
zobrazeno pro 1250 A

•  L1, L3: demontována ochranná víka
•  L2: zasunuta Izolační část 2.14 a kontaktní

trubka 2.21

1.1

1.2

1.3

2.13 2.33 2.14 2.21
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Obr. 5/7: Kontaktní roubík, silikonová část a příruba
napěťového transformátoru

Obr. 5/8: Prostor pro zasunutí napěťových transformátorů,
pohled shora

Obr. 5/9: Prostor pro zasunutí, montáž Obr. 5/10: Prostor pro zasunutí, koncová poloha
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Obr. 5/11: Souprava napěťových transformátorů pro skříň vývodu
a skříň měření, šířka skříně 600 mm

Obr. 5/12: Souprava napěťových transformátorů pro skříň vývodu
 a skříň měření, šířka skříně 800 mm

Obr. 5/13: Souprava napěťových transformátorů pro měření na
přípojnici (skříň podélné spojky a skříň pevné spojky),
šířka skříně 600 mm

Obr. 5/14: Souprava napěťových transformátorů pro měření na
přípojnici (skříň podélné spojky a skříň pevné spojky),
šířka skříně 800 mm
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Obr. 5/16: Zásuvné připojení pro jednožílový plastový kabel

 K Uzemňovací vodič kabelu propojit s uzemněním
rozváděče. Je nutno dbát na montážní návod
výrobce.

Obr. 5/17: Prostor připojení kabelů, jednožílový kabel
(boční stěna skříně vyříznuta)

1.7

3.4

Obr. 5/15: Stav uzemňovacích šroubů svorek napěťového
transformátoru  při dodání
(zde: napěťový transformátor se dvěma sekundárními
svorkami)

Uzemňovací šrouby

3.7

3.10

3.11

3.12

3.9
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Obr. 5/18a: Základový rám,
příklad pro provedení se dvěma skříněmi

X Uspořádání rámu, vzadu, pro stejnou hloubku skříní
Y Uspořádání rámu, vzadu, pro nestejnou hloubku skříní
Z Uspořádání rámu, vpředu
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Hloubka Základov˘ rám
skfiínû Hloubka b

mm mm

SkfiíÀ v˘vodu 1300 1216
SkfiíÀ v˘vodu 1500 1416
SkfiíÀ v˘vodu 1800 1716
SkfiíÀ mûfiení 910 901

Při použití volitelné přístrojové skříně hluboké 500 mm
zvyšuje se hloubka skříně o 100 mm.
Hloubky základových rámů jsou v případě použití
přístrojových skříní s hloubkou 400 mm nebo 500 mm
identické.
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Obr. 5/18b: Základový rám na betonové podlaze se znázorněním skříně

Při pokládání základového rám do potěru nejdříve utáhnou šrouby 7.12.
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*) Při použití volitelné přístrojové skříně hluboké 500 mm zvyšují se tyto rozměry o 100 mm.
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Obr. 5/19: Orientační stavební údaje pro základový rám na betonové
podlaze
Řezy viz obr. 5/20

1) Minimální rozměry

2) Rozměry pro šířky skříně 800 mm. Při jednotné šířce
skříně 600 mm redukují se tyto rozměry o 200 mm.

1 Kontrolní chodba

2 Chodba pro obsluhu

3 Vstup do sklepa

4 Plo‰ina asi 20 kN

5 Kanál odlehãení tlaku boãnû vãetnû koncov˘ch
krytÛ

6 Místo jednotliv˘ch otvorÛ jsou moÏné prÛbûÏné
otvory nebo vrtané díry

7 UzemÀovací pfiípojnice

8 SkfiíÀ bez pfiipojení kabelÛ (napfi. skfiíÀ spojky, skfiíÀ mûfiení)

9 Dvefie

10 Odvûtrávací otvor

11 Otvor pro pfiívod vzduchu

12 Otvor pro pfiívod vzduchu, pokud je zapotfiebí

13 Odvûtrávací otvor

14 Odvûtrání (jiné alternativy podle provedení projektu
jsou moÏné)

15 V˘‰ka kabelového sklepa podle potfieby

16 K hlavní uzemÀovací pfiípojnici

17 Otvor pro ovládací kabel

18 Otvor pro silov˘ kabel

19 Silov˘ kabel

20 Pohlcovaã

21 Potûr
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v rozvádûãi

mm mm mm mm

600 mm 1120 1255 1100 1100

800 mm nebo
600 mm kombino-
váno s 800 mm 1320 1455 1300 1300

13
00

70
0

a

62
5

430

50

190 210 210 190

10
80

15
5

600600 600 600250500 800 800 800 800

5

3

6

1

27

48

A

A

1)

8x150

150150

1)

c

1)

15
5 15

5

800 800 800

C

C

B

B

8

18
00

15
00

17
0

13
50

83
5

12
10

8

d
1)

43085 85 630

85

85 630

33
0 80

1)

21
0

63
5

63
5

16
0

b1
)

1)
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V pfiípadû pfiíãné instalace skfiínû je minimální ‰ífika chodby c:

Maximální hloubka skfiínû (vãetnû moÏn˘ch pfiesahÛ) plus 300 mm.
Rozmûry pro a (Vzdálenost stûny k  základovému rámu) a b (vzdálenost
stûny ke stropnímu otvoru pro ovládací kabel) je nutno pfiíslu‰nû
pfiizpÛsobit.

Volitelnû mÛÏe b˘t u rozvádûãÛ s konvenãními relé a  fiízením rozmûr pro
pfiístrojovou skfiíÀ (hloubka skfiínû) o 100 mm vût‰í neÏ u standardního
provedení.

Rozmûry pro a (Vzdálenost stûny k základovému rámu) a b (vzdálenost
stûny ke stropnímu otvoru pro ovládací  kabel) jsou potom o 100 mm
vût‰í, zatímco  rozmûr pro ‰ífiku chodby se nemûní.

Odvádûcí Pohlcovaã Minimální v˘‰ka
zafiízení plazmy místnosti

mm

SkfiíÀ ZX1.2 s – 2800

SkfiíÀ ZX1.2 – bez 2600

SkfiíÀ ZX1.2 – s 2950

SkfiíÀ ZX1.2 s – 2800

s nap. trafy – bez 2700
nahofie

– s 2950

V˘‰ka místnosti
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c) ·ífika skfiínû 800 mm
Pfiipojení max.4 kabelÛ paralelnû, hloubka skfiínû 1800 mm
Velkost zástrãek 3

Obr. 5/20: Řezy k obr. 5/19
Legenda a tabulka rozměrů viz obr. 5/19

1) Minimální rozmûry
2) Rozmûry pro skfiíÀ ‰ífiky 800 mm. Pfii jednotné ‰ífice

skfiínû 600 mm redukují se tyto rozmûry o 200 mm.
3) Vzdálenost od stûny k základovému rámu

a) ·ífika skfiínû 600 mm nebo 800 mm
Pfiipojení 1 kabelu, hloubka skfiínû 1300 mm
Velkost zástrãek 2 nebo 3

b) ·ífika skfiínû 600 mm nebo 800 mm
Pfiipojení 2 kabelÛ, hloubka skfiínû 1500 mm
Velkost zástrãek 2 nebo 3
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Odvádûcí Pohlcovaã Minimální
zafiízení plazmy v˘‰ka místnosti

mm

SkfiíÀ ZX1.2 s – 2800

SkfiíÀ ZX1.2 – bez 2600

SkfiíÀ ZX1.2 – s 2950

SkfiíÀ ZX1.2 s – 2800

s nap. trafy – bez 2700
nahofie

– s 2950

V˘‰ka místnosti

Obr. 5/21: Orientační stavební údaje pro pomocnou podlahu
na stojinách
Řezy viz obr. 5/22

1) Minimální rozmûry

2) Rozmûry pro ‰ífiky skfiínû 800 mm. Pfii jednotné ‰ífice
skfiínû 600 mm redukují se tyto rozmûry o 200 mm.

1 Kontrolní chodba

2 Chodba pro obsluhu

3 Vstup do sklepa

4 Plo‰ina asi 20 kN

5 Kanál odlehãení tlaku boãnû vãetnû koncov˘ch
krytÛ

7 UzemÀovací pfiípojnice

8 SkfiíÀ bez pfiipojení kabelÛ (napfi. skfiíÀ spojky, skfiíÀ mûfiení)

9 Dvefie

10 Odvûtrávací otvor

11 Otvor pro pfiívod vzduchu

12 Otvor pro pfiívod vzduchu, pokud je zapotfiebí

13 Odvûtrávací otvor

14 Odvûtrání (jiné alternativy podle provedení projektu
jsou moÏné)

15 V˘‰ka kabelového sklepa podle potfieby

16 K hlavní uzemÀovací pfiípojnici

18 Otvor pro silov˘ kabel

19 Silov˘ kabel

20 Pohlcovaã

22 Konstrukce pomocné podlahy, nakreslena jen
v prostoru rozvádûãe

23 Konstrukce pomocné podlahy, od jiného dodavatele

24 Krycí deska, od jiného dodavatele

Izolaãní plyn

75

7565045075

75

M 8M 8M 8

D

1)

1)
c

b
13

00
1)

70
0

1)

50

190 210 210 190

10
80

15
5

600600 600 600250500 800 800 800 800

5

3

22

1

27

48

A

A

8x150

150150

1)1)

15
5 15

5
800 800 800

C

C

B

B

23

8

18
00

15
00

17
0

13
50

83
5

11
50

13
50

8

D

a

·ífika skfiínû a b c
v rozvádûãi

mm mm mm

600 mm 1150 1100 1100

800 mm nebo
600 mm kombino-
váno s 800 mm 1350 1300 1300

·ífika chodby:
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pro pfiístrojovou skfiíÀ (hloubka skfiínû) o 100 mm vût‰í neÏ u
standardního provedení.

Rozmûry pro a (Vzdálenost stûny ke stfiedu opûry podlahy) je potom o
100 mm vût‰í, zatímco  rozmûr pro ‰ífiky chodby se nemûní.
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c) ·ífika skfiínû 800 mm
Pfiipojení max.4 kabelÛ paralelnû, hloubka skfiínû 1800 mm
Velkost zástrãek 3

Obr. 5/22: Řezy k obr. 5/21
Legenda a tabulka rozměrů viz obr. 5/21

1) Minimální rozmûry
2) Rozmûry pro skfiíÀ ‰ífiky 800 mm. Pfii jednotné ‰ífice

skfiínû 600 mm redukují se tyto rozmûry o 200 mm.

a) ·ífika skfiínû 600 mm nebo 800 mm
Pfiipojení 1 kabelu, hloubka skfiínû 1300 mm
Velkost zástrãek 2 nebo 3

b) ·ífika skfiínû 600 mm nebo 800 mm
Pfiipojení 2 kabelÛ, hloubka skfiínû 1500 mm
Velkost zástrãek 2 nebo 3
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5.7 Montáž napěťových transformátorů

(obr. 5/7 aÏ 5/15)

• Demontujte dodané ochranné kryty ze
silikonov˘ch ãástí a dobfie je uloÏte pro pozdûj‰í
pouÏití.

• Kontrolujte silikonové ãásti napûÈov˘ch
transformátorÛ (obr. 5/7) s ohledem na
po‰kození. Dbejte na pokyny v ãl. 5.3.2.

• Oãistûte a namaÏte silikonové ãásti, jak je
popsáno v ãl. 5.3.2.

• Uvolnûte zásuvn˘ prostor, demontujte plastové
kryty (obr. 5.8) a dobfie je uloÏte, demontujte
pfiípadná sekundární vedení ze zásuvného
prostoru.

• Oãistûte protikus silikonové ãásti – zásuvku – jak
je popsáno v ãl. 5.3.2.

• JestliÏe je to zapotfiebí, proveìte montáÏ
‰estihrann˘ch svorníkÛ (obr. 5/12, 5/13, 5/14).

• ZasuÀte transformátory pomalu a opatrnû do
zásuvky (obr. 5/9). Dbejte bezpodmíneãnû na
vertikální vedení (transformátory nesklápût nebo
nepfiíãit). Konektor musí b˘t lehce zasunut do
pfiíslu‰né zásuvky. Polohu silikonov˘ch ãástí k
zásuvkám stále kontrolujte a pfiípadnû upravte.
Asi 20 mm pfied dosaÏením koncové polohy se
vytváfií pfiíslu‰n˘ protitlak (obr. 5/10).

– Pfiípad 1: NapûÈové transformátory pro
mûfiení na v˘vodu a skfiíÀ mûfiení, ‰ífika skfiínû
600 mm (obr. 5/11).

Pfiírubu je potom nutno pfii‰roubovat
rovnomûrnû do kfiíÏe aÏ na mechanick˘ doraz
pomocí pfiíslu‰n˘ch ‰roubÛ (max. utahovací
moment: 15 Nm).

Následnû je nutno provést se‰roubování
obloÏení s napûÈov˘mi transformátory.

– Pfiípad 2: NapûÈové transformátory pro
mûfiení na v˘vodu a skfiíÀ mûfiení, ‰ífika skfiínû
800 mm (obr. 5/12).

NapûÈové transformátory je nutno po montáÏi
upevÀovacího plechu pfii‰roubovat
rovnomûrnû do kfiíÏe na ‰estihrann˘ch
svornících aÏ na mechanick˘ doraz (max.
utahovací moment: 15 Nm).

– Pfiípad 3: NapûÈové transformátory pro
mûfiení na pfiípojnici (skfiíÀ podélné spojky
nebo pevné spojky), ‰ífika skfiínû 600 mm
(obr. 5/13).

(Skfiínû jsou dodány s namontovan˘mi
transformátory.)

NapûÈové transformátory je nutno pomocí
zdvihacího zafiízení zatlaãit do zásuvky. (Dbát
na v˘ztuÏn˘ plech pod transformátorem).
Pfiírubu je potom nutno pfii‰roubovat

rovnomûrnû do kfiíÏe aÏ na mechanick˘ doraz
pomocí pfiíslu‰n˘ch ‰roubÛ (max. utahovací
moment: 15 Nm).

– Pfiípad 4: NapûÈové transformátory pro
mûfiení na pfiípojnici (skfiíÀ podélné spojky
nebo pevné spojky), ‰ífika skfiínû 800 mm (obr.
5/14).

(Skfiínû jsou dodány s namontovan˘mi
transformátory.)

NapûÈové transformátory je nutno pomocí
zdvihacího zafiízení zatlaãit do zásuvky. (Dbát
na v˘ztuÏn˘ plech pod transformátorem) a na
‰estihrann˘ch svornících pfii‰roubovat
rovnomûrnû do kfiíÏe aÏ na mechanick˘ doraz
(max. utahovací moment: 15 Nm).

Vystupující, nadbyteãn˘ tuk je nutno, pokud je
to moÏné, otfiít.

• Zapojení a zvlá‰tû uzemnûní sekundárních
pfiívodÛ provést v souladu se schématem
zapojení. Kontrolovat pevné utaÏení ‰roubÛ
svorek vãetnû uzemÀovacích ‰roubÛ. Dbát na
pokyny v ãl. 6.5.

• Pfiípadnû montovat kryt obloÏení a tlumící odpor.

5.8 Připojení kabelů a vedení

Prostory pfiipojení kabelÛ skfiíní jsou vybaveny s
pfiíslu‰enstvím pro pfiipojení kabelÛ podle typÛ a
velikostí kabelÛ specifikovan˘ch v celkovém
projektu rozvádûãe.

5.8.1 Vysokonapěťové kabely s plastovou izolací s
zásuvným připojením

(obr. 3/2, 3/7, 5/16, 5/17)

• UloÏte kabely s plastickou izolací odpovídající
projektu rozvádûãe do jednotliv˘ch skfiíní.

• Demontujte pfiepravní kryty montované pro
ochranu zásuvek.

• OdstraÀte izolaci z konce kabelov˘ch Ïil,
kontrolujte správné pfiifiazení fází a zabezpeãte.

• Pokud to pfiipadá v úvahu namontujte senzory.

• Namontujte kabelové zástrãky (3.4) podle
návodu v˘robce.

• Pokud to pfiipadá v úvahu namontujte toroidní
proudové transformátory (5.1).

• Montujte zástrãky do zásuvek (1.7) upevnûn˘ch
ve dnû prostoru vypínaãe (bez zásahu do
prostoru izolaãního plynu) a zajistûte je ‰rouby.

• Vyrovnejte kabely a upevnûte je na podpûrách
(3.3).

• Pokud to pfiipadá v úvahu upevnûte proudové
senzory nebo proudové transformátory.
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• Uzavfiete ve‰keré nepouÏité zásuvky (1.7) napfi.
náhradních skfiíní vhodn˘mi slep˘mi kabelov˘mi
zástrãkami pro zaji‰tûní nutné izolace.

5.8.2 Ovládací kabely a vedení

• Proveìte nutná pfiipojení pro pfiívodní a v˘vodní
kabely/vedení a pfiíãná propojení.

• Pfiipojení ze skfiínû do skfiínû se provádí pomocí
zásuvn˘ch konektorÛ v pfiístrojové skfiíni.

5.9 Závěrečné montážní práce

• Oãistit vnûj‰í povrchy zapouzdfiení a ovládacích
skfiíní rozvádûãe, kde je to nutné, a kontrolovat
lakované ãásti zafiízení z hlediska po‰kození,
pfiípadnû opravit vhodn˘m lakem (viz  ãl. 7.3.3).

• ¤ádnû znovu upevnit obloÏení a kryty pohonÛ,
kabelov˘ch kanálÛ atd. pokud byly odstranûné
pfii montáÏních pracích.

• Odstranit z rozvádûãe nástroje a jiné cizí
pfiedmûty.

• Kontrolovat celkov˘ stav rozvádûãe.

• Kontrolovat, Ïe prostory sousedící s rozvádû-
ãem jsou v fiádném stavu.
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6 Uvedení do provozu/obsluha

Pokyny z hlediska bezpečnosti práce

• Ovládání mohou provádût pouze za‰kolení
odborníci, ktefií jsou seznámení s konkrétním
rozvádûãem.

6.1 Uvedení do provozu

6.1.1 Přípravné práce

Pfii pfiípravû uvedení do provozu je nutno provést,
je‰tû pfied pfiipojením na vysoké napûtí, tyto
práce:

• Pfiipojit pomocné a ovládací napûtí a kontrolovat
správnou polaritu.

• Kontrolovat, zda jsou mechanická a elektrická
blokování v souladu se specifikovan˘mi
podmínkami.

• Provést funkãní zkou‰ku na jistících zafiízeních
(dbejte na DIN VDE 0141).

• Kontrolovat celkov˘ stav rozvádûãe.

• V rozvodnû vyvûsit návod pracovních sdruÏení
jemné mechaniky a elektrotechniky "Zafiízení
SF6". Manipulaãní pfiedpisy pro SF6 platí podle
smyslu také pro dusík.

• V rozvodnû vyvûsit návod ABB pro manipulaci s
izolaãním plynem a chování bûhem poruch.

• Informovat místní pracovníky obsluhy o
dÛleÏit˘ch podrobnostech provozní manipulace
s rozvádûãem.

• Pfiekontrolovat provozní pfiipravenost a stav
zapojení pfiedfiazen˘ch a následnû pfiipojen˘ch
elektrick˘ch zafiízení.

• V prostorách kolem rozvádûãe kontrolovat
podle odpovûdnosti pfiípadnû je‰tû následující
zafiízení:

– Silové kabely

– Ovládací vedení

– Pomocného napûtí a jeho polaritu

– Dálkové ovládání

– Externí uzemnûní s pfiipojením na hlavní
uzemÀovací pfiípojnici (3.1)

– Vybavení rozvodny

– Stav rozvodny

6.1.2 Počáteční spuštění

• DodrÏet v‰echny dÛleÏité bezpeãností pfiedpisy.

• Vypínaãe rozvádûãe ve vypnuté poloze
(vypnout).

• Zapnout odpojovaã pro pfiíslu‰n˘ pfiípojnicov˘
systém.

• Zru‰it v akutním prostoru spínání existující stavy
uzemnûní a zkratování.

• Pfiekontrolovat sled fází pfiíslu‰n˘ch ãástí vodiãÛ,
pokud je to dÛleÏité pfii více pfiívodech a ãástech
rozvádûãe.

• Pfiipínat rozvádûã po úsecích, sledovat pfiitom
indikace na REF542 plus.

• Kontrolovat mûfiení a funkce závislé na vysokém
napûtí.

• Dávat pozor na závady jakéhokoliv druhu.

6.2 Provozní spínání

6.2.1 Vypínač

(Obr. 3/7, 6/1, 6/2, 6/4)

Vypínaã je vybaven motorem pro stfiádání. Stfiádání
pruÏinového stfiádaãe nastává automaticky.

Zapínání a vypínaní vypínaãe:

• Zapínání a vypínání se provádí ovládání namon-
tovan˘ch pfiístrojÛ.

• BûÏná zapínání a vypínání se mohou provádût jen
pfii zavfien˘ch dvefiích ovládací   skfiínû.

Otevfiení dvefií ovládací skfiínû mÛÏe b˘t zásahem
do blokovacího systému (viz ãl. 3.8 aÏ 3.10).

• Sledujte indikátor spínací polohy.

Ruční střádání pružinového střádače:

1. Pfii poru‰e stfiádacího motoru mÛÏe b˘t proces
stfiádání proveden nebo dokonãen ruãnû:

• Otevfiít dvefie ovládací skfiínû (4.3).

• Zasunout stfiádací páku (6.3) do vybrání (1.40)
a provést asi 25 zdvihÛ, aÏ je indikován
nastfiádan˘ stav. Po dosaÏení nastfiádaného
stavu se stfiádací mechanismus automaticky
odpojí, dal‰í zdvihy stfiádacího mechanismu
jsou pohyby naprázdno.

V˘znam indikace ukazatele stavu nastfiádání:

    Nenastfiádáno           Nastfiádáno

2. JestliÏe dojde ke ztrátû ovládacího napûtí pfii
zapnutém vypínaãi, tak je moÏno je‰tû vypnout
vypínaã s pouÏitím mechanického tlaãítka VYP
(1.35).

Nouzové ovládání mechanického zapínacího
tlačítka vypínače při výpadku pomocného
napětí (obr. 6/6b)
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Upozornění: Přitom jsou zrušena blokování.
Proudový obvod vypínat a zapínat jen s
vypínačem! Třípolohový spínač musí být v konco-
vé poloze!.

Uvolnûte upevÀovací ‰rouby krytu vypínaãe. De-
montujte kryt vypínaãe. Pro zapnutí vypínaãe otoãte
ãep blokovacího magnetu (2.41) vhodn˘m nástro-
jem doprava a souãasnû ovládejte hradítko (2.42).

Poznámka:

Pfii v˘padku ovládacího napûtí jsou pfii ruãním nou-
zovém ovládání vypínaã a tfiípolohov˘ spínaã bez
ochrany proti chybnému spínání.

6.2.2 Třípolohový spínač

(obr. 3/7, 6/1, 6/3, 6/6)

• Tfiípolohov˘  spínaã (2.1) je vybaven s motoro-
v˘m pohonem. Zapnutí a vypnutí se provádí vol-
bou na fiídící a jistící jednotce pole nebo pomocí
namontovan˘ch pfiístrojÛ.

• BûÏná zapínání a vypínání se mohou provádût
jen pfii zavfien˘ch dvefiích ovládací skfiínû.

• Otevfiení dvefií ovládací skfiínû mÛÏe b˘t zásahem
do blokovacího systému (viz ãl. 3.8 aÏ 3.10).

• Sledujte indikátor spínací polohy na displeji (4.7)
nebo elektrick˘ indikátor spínací polohy.

• Na pohonu tfiípolohového spínaãe (2.2) detekují
senzory 2.28 aÏ 2.31 nebo mikrospínaãe 2.37 aÏ
2.40 spínací polohy:

– Odpojovaãe (-Q1) ZAP nebo VYP

– UzemÀovaãe (-Q5) ZAP nebo VYP.

Ruční nouzové ovládání:

Nepoužívat nadměrnou sílu.

Místo ovládání motorov˘m pohonem se mÛÏe ovlá-
dání také provést nebo dokonãit ruãnû.

Výstraha!

Otevfiení dvefií ovládací skfiínû mÛÏe b˘t zásahem
do blokovacího systému.

• Otevfiení dvefií ovládací skfiínû mÛÏe b˘t zásahem
do blokovacího systému.

Pro spínání je nutno provést následující
manipulace

– Otevfiít dvéfie ovládací skfiínû.

– Vypnout vypínaã.

– JestliÏe je k dispozici volba „Mechanické blo-
kování mezi vypínaãem a tfiípolohov˘m spína-
ãem, vytvofií se otevfiením klapky (2.22) na
pohonu tfiípolohového spínaãe mechanické
blokování mezi obûma pfiístroji.

Poznámka:

Klapku (2.22) je možno otevřít, jen když je vypí-
nač v poloze VYP.

• Pfied ruãním nouzov˘m ovládáním je nutno vy-
pnout pfiíslu‰n˘ jistiã (-F100).

• Zasunout spínací kliku (6.1) do duté hfiídele
(2.26).

• Vaãka upevnûná na ruãní klice zabrání v souhfie
s veden˘m ãepem v pohonu pfiejetí stfiední polo-
hy.

• Spínání tfiípolohového spínaãe:

JestliÏe se tfiípolohov˘ spínaã nachází ve stfiední
poloze (tj. odpojovaã a uzemÀovaã VYP) tak se
asi 24 otáãkami doprava zapne odpojovaã a asi
24 otáãkami doleva zapne uzemÀovaã. JestliÏe
se má, kdyÏ vycházíme ze spínací polohy "odpo-
jovaã ZAP, dosáhnout spínací polohy "uzemÀo-
vaã ZAP" nebo obrácenû, tak je nutno v samo-
ãinnû omezené stfiední poloze (odpojovaã a
uzemÀovaã VYP) vysunout spínací kliku a opût
znovu zasunout. Pfii opûtném zasunutí kliky se
automaticky uvolní dal‰í spínání.

Poznámka:

VÏdy provést kaÏdou spínací manipulaci aÏ na do-
raz do pfiíslu‰né mezní polohy.

• Klapku (2.22) opût uzavfiít.

JestliÏe se vysune ruãní klika v mezipoloze, není
moÏno klapku zavfiít.

Zjistit je moÏno tuto mezipolohu tím, Ïe chybí
mechanická indikace koncové polohy tfiípoloho-
vého spínaãe, elektricky na indikacích na pfied-
ních dvefiích.

Teprve v koncové poloze, tj. pfii plné schopnosti
kontaktÛ pfiená‰et proud, jsou koncové polohy
správnû indikovány. Klapku (2.22) je moÏno za-
vfiít a vypínaã zapnout.

Obrácenû se mÛÏe klapka pfii vypnutém vypínaãi
i v mezipoloze otevfiít a ruãní klika nasunout, aby
bylo moÏno dokonãit spínání ruãnû.

Dodateãnû je nutno dbát na údaje zakázky.

Poznámka:

Při otevřené klapce (2.22) je vypínač ve vypnu-
té poloze blokován.

• Uzavfiete dvéfie pfiístrojové skfiínû.

Ruční nouzové spínání pohonu třípolohového
spínače skříně pevné spojky při výpadku
pomocného napětí (volitelné mechanické
blokování) (obr. 6/6a)
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Upozornění: Přitom jsou zrušena blokování.
Proudový obvod vypínat a zapínat jen s
vypínačem! Třípolohový spínač musí být v
koncové poloze!.

VytaÏením blokovacího ãepu (2.41) se klapka (2.22)
uvolní a je moÏn˘ pfiístup k hfiídeli ruãního
nouzového ovládání.

6.2.3 Podpěťová spoušť

PodpûÈovou spou‰È je moÏno pouÏít volitelnû. Aby
se zabránilo vypnutí vypínaãe podpûÈovou spou‰tí
pfii ztrátû napûtí po provedeném uzemnûní
odboãky, je montováno blokovací táhlo nebo taÏn˘
drát.

6.3 Sledování indikačních a monitorovacích
zařízení

6.3.1 Monitorování plynu

(obr. 6/1, 6/7)

Ve v‰ech vysokonapûÈov˘ch prostorech rozvádûãe
musí b˘t bûhem provozu dostateãn˘ tlak izolaãního
plynu. Jmenovit˘ tlak (spodní provozní tlak) je
uveden ve ãl. 2.1. Monitorování se provádí senzory
(1.8 a 2.3). JestliÏe klesne tlak plynu pod jmenovit˘
tlak, tak následuje signalizace diodou LED na fiídící
a ochranné jednotce pole pro doplnûní izolaãního
plynu. U konvenãního fiízení pole je provedení
signalizace volitelné nebo závislé na projektu.

Poznámka:

Jestliže je skříň odpojena po delší dobu (několik
týdnů), musí zůstat zapnutý jistič (F116) pro
napájecí napětí REF542 plus. Jedině tímto
způsobem je zajištěno monitorování izolačního
plynu.

Podrobnosti o plynovém systému rozváděče
ZX1.2 jsou uvedeny v návodu pro obsluhu BA
427.

6.3.2 Elektrická a mechanická indikace/monitorování

Bûhem provozu rozvádûãe je nutno sledovat v
sekundárním systému v‰echny viditelné provozní
údaje a stavové indikace a dbát na závady také s
ohledem na vnûj‰í podmínky rozvádûãe.

6.4 Zkušební postupy

6.4.1 Zkouška beznapěťového stavu

(obr. 6/1)

Pro zkou‰ku beznapûÈového stavu jsou skfiínû
vybaveny nízkoohmov˘m kapacitním napûÈov˘m
indikaãním systémem LRM nebo KVDS.

Podrobnosti viz âSN IEC 61243-5 (IEC 61243,
ãást 5).

Poznámka:

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

Poznámka:

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

Zkou‰ka beznapûÈového stavu se provádí se
zásuvnou indikaãní jednotkou na odpovídajícím páru
mûfiících zásuvek (1.6) (vzadu) nebo volitelnû na páru
mûfiících zásuvek (4.5) (pfiední strana).

PouÏití indikaãního pfiístroje:

• Bezprostfiednû pfied a po pouÏití ovûfiit správnou
funkci indikaãního pfiístroje napfi. s propojovací
zkou‰eãkou KSP. Indikovaná hodnota musí b˘t
jasnû pozorovatelná.

• Pfiítomnost provozního napûtí je indikována
signálem.

• Postupovat vÏdy pfiesnû podle pfiíslu‰ného
návodu pro pouÏití indikaãního pfiístroje
urãeného pro rozvádûã!

Postup propojovací zkou‰ky:

• Provést propojovací zkou‰ku jako funkãní
kontrolu na v‰ech vazebních komponentech
napfi. s propojovací zkou‰eãkou KSP.

• Propojovací zkou‰ka je opakované pfiezkou‰ení
podle âSN IEC 61243-5 (IEC 61243, ãást 5).

6.4.2 Zkouška sledu fází

Zkou‰ku sledu fází, napfi. pfii existenci více neÏ
jednoho pfiívodu, je moÏno provádût s vhodn˘m
fázovacím zafiízením na mûfiících zásuvkách (1.6)
nebo (4.5) kapacitního napûÈového indikaãního
systému.

Postup zkou‰ky:

• PouÏívat jen fázovací zafiízení, které vyhovuje
specifikacím IEC a âSN a technickému
dimenzování indikaãního systému pfiíslu‰ného
rozvádûãe!

• Provést funkãní kontrolu pfiístroje pfied
zahájením zkou‰ky.
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• Nepfiekroãit maximální dovolenou délku
mûfiících vedení pro fázi.

• Pfiipojit mûfiící vedení pfiesnû pfiifiazené
odpovídajícím úsekÛm vodiãe hlavního obvodu.

• VÏdy dÛslednû postupovat podle návodu pro
pouÏití fázovacího zafiízení!

6.4.3 Vysokonapěťové zkoušky

(obr. 3/7, 6/1, 6/7, 6/8)

Zku‰ební zástrãky, které jsou k dispozici pro
vysokonapûÈové zkou‰ky, zobrazené na obr. 6/8
jsou vhodné pro následující pfiípady pouÏití do
jmenovitého  napûtí 24 kV vãetnû.

Pro vysokonapûÈové zkou‰ky úrovnû jmenovitého
napûtí 36 kV jsou zapotfiebí zvlá‰tní zku‰ební
kabely. Informaci o nich sdûlí v˘robce rozvádûãe.

Velikost zku‰ebního napûtí nesmí pfiekroãit s
ohledem na pouÏitou senzorovou techniku a fiídicí a
ochranou jednotku pole následující hodnoty:

• Zkou‰ky kabelÛ stejnosmûrn˘m napûtím:

– Rozvádûã 12 kV: 48 1) kV

2 Rozvádûã 24/36 kV 70 1) kV

po dobu do jedné hodiny.

1) Při použití napěťových senzorů, které nejsou odpojeny.
Napěťové transformátory je nutno odpojit pomocí
odpojovacího zařízení.

• Izolaãní zkou‰ky rozvádûãe pfiíslu‰n˘m
jmenovit˘m zku‰ebním stfiídav˘m napûtím:

– Rozvádûã 12 kV: 28 kV

– Rozvádûã 24 kV: 50 kV

– Rozvádûã 36 kV: 70 kV

Manipulace s napěťovými zkušebními zástrčka-
mi:

• Odpojte prostor rozvádûãe podle bezpeãnost-
ních pfiedpisÛ  norem fiady âSN 34 31XX (EN
50110) a zabezpeãte proti opûtného zapnutí.

• Ovûfite beznapûÈov˘ stav vhodn˘m ruãním
indikaãním pfiístrojem na mûfiících zásuvkách
(1.6) nebo (4.5) kapacitního napûÈového
indikaãního systému.

• Od‰roubujte napûÈové svodiãe, pokud jsou
montovány, a uvolnûné zásuvky uzavfiete
slep˘mi kabelov˘mi zástrãkami s dostateãnou
izolací.

• Volné kabelové zásuvky uzavfiete slep˘mi
kabelov˘mi zástrãkami s dostateãnou izolací.

• Kontrolujte, zda je povrch zku‰ební zástrãky
ãist˘ a such˘ a pokud je to zapotfiebí ho oãistûte.

• NamaÏte izolaãní ãást zku‰ební zástrãky podle
návodu.

• Od‰roubujte a vysuÀte slepou kabelovou
zástrãku (1.5) pfiíslu‰né zku‰ební zásuvky (1.4).

• Opatfiete zku‰ební zástrãku uzemÀovacím
vodiãem. Pfiitom dbejte na pokyny bezpeãnosti
práce na obr. 6/7.

• ZasuÀte zku‰ební zástrãku do pfiipravené
zku‰ební zásuvky a pfii‰roubujte.

Poznámka:

• Namontujte zku‰ební zástrãky pro napûÈové
zkou‰ky jen na dobu zkou‰ek.

• Zkratujte mûfiící zásuvky (1.6) nebo (4.5)
pfiíslu‰né skfiínû po dobu zkou‰ky se zku‰ebním
napûtím aÏ do jmenovitého zku‰ebního
v˘drÏného stfiídavého napûtí.

• Pro provedení zkou‰ek kabelu musí b˘t pfii
spínacím stavu „V˘vod vypnut˘ a uzemnûn˘"
uzemnûní kabelu zru‰eno vypnutím vypínaãe.
Toto se provede pomocí jeho mechanického
vypínacího tlaãítka (viz také ãl. 3.10).

6.4.4 Proudové zkoušky
(obr. 6/1 a 6/9)

Zku‰ební zástrãky, které jsou k dispozici pro
proudové zkou‰ky, jsou vhodné pro následující
pfiípady pouÏití:

– Zkou‰ka ochrann˘ch funkcí fiídící a ochranné
jednotky REF542 plus pfiipojováním primárního
proudu.

Zku‰ební pokyny:

Pfii pfiezkou‰ení ochranného zafiízení REF542 plus
je nutno dbát na následující:

Aby se zabránilo po‰kození cívky vypínací spou‰tû
bûhem zkou‰ky, musí se cívka odpojit na svorkách
nebo musí b˘t ochranné zku‰ební zafiízení
odpojeno pfies vypínací povel.

Tím se dosáhne, Ïe vypínací spou‰È není
zatûÏována po tuto dobu

• vypínacím povelem, coÏ by mohlo vést ke
spálení cívky.

• Pfiipojení pracovního uzemnûní ve spojení s
uzemÀovacím a zkratovacím zafiízením.

Zkratová odolnost proudové zástrãky pfiifiazené
rozvádûãi musí odpovídat podmínkám pfiíslu‰ného
rozvádûãe.

Manipulace se zástrãkami pro proudové zkou‰ky:

• Odpojte prostor rozvádûãe podle
bezpeãnostních pfiedpisÛ norem fiady âSN 34
31XX (EN 50110) a zabezpeãte proti opûtného
zapnutí.

• Ovûfite beznapûÈov˘ stav vhodn˘m ruãním
indikaãním pfiístrojem na mûfiících zásuvkách
(1.6) nebo (4.5) kapacitního napûÈového
indikaãního systému.
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• Kontrolujte, zda je povrch zku‰ební zástrãky
ãist˘ a such˘ a pokud je to zapotfiebí ho oãistûte.

• ZasuÀte zku‰ební zástrãku do pfiipravené
zku‰ební zásuvky a pfii‰roubujte.

• Namontujte zku‰ební zástrãky jen na dobu
zkou‰ek.

6.4.5 Pracovní uzemnění

• Uzemnûní pfiípojnice s podélnou spojkou/
pevnou spojkou, jak je popsáno v ãl. 3.10.

• Uzemnûní s uzemÀovací/zkratovací soupravou.

Manipulace pfii uzemnûní s uzemÀovací/zkratovací
soupravou:

(obr. 6/1 a 6/9)

Pro pfiipojení pracovního uzemnûní se pouÏijí
zástrãky uvedené na obr. 6/9 ve spojení s
pfiíslu‰nou kabelovou soupravou pro zkratování a
zemnûní. Zkratová odolnost kabelové soupravy
musí odpovídat podmínkám rozvádûãe.

Upozornění!

Pfii v‰ech manipulacích dbát na pokyny uvedené v
ãl.3.8 pro blokovací závislosti!

• Odpojte prostor rozvádûãe podle
bezpeãnostních pfiedpisÛ norem fiady âSN 34
31XX (EN 50110) a zabezpeãte proti opûtného
zapnutí.

• Ovûfite beznapûÈov˘ stav vhodn˘m ruãním
indikaãním pfiístrojem na mûfiících zásuvkách
(1.6) nebo (4.5) kapacitního napûÈového
indikaãního systému.

• Od‰roubujte napûÈové svodiãe, pokud jsou
montovány, a uvolnûné zásuvky uzavfiete
slep˘mi kabelov˘mi zástrãkami s dostateãnou
izolací.

• Volné kabelové zásuvky uzavfiete slep˘mi
kabelov˘mi zástrãkami s dostateãnou izolací.

• Kontrolujte, zda je povrch zku‰ební zástrãky
ãist˘ a such˘ a pokud je to zapotfiebí ho oãistûte.

• Peãlivû se‰roubujte kabelovou soupravu pro
zkratování a uzemnûní se zku‰ební zástrãkou.

• Pfiipojte spoleãn˘ uzemÀovací vodiã kabelové
soupravy na uzemÀovací svorku skfiínû.

• Od‰roubujte a demontujte slepé kabelové
zástrãky (1.5) pfiíslu‰né zku‰ební zásuvky (1.4).

• ZasuÀte zku‰ební zástrãky do pfiipraven˘ch
zku‰ebních zásuvek a pfii‰roubujte je.

6.5 Bezpečnostní pokyny pro provoz napěťových
transformátorů

·rouby oznaãené na obr. 5/15 vytváfií uzemÀovací
propojení k pfiíslu‰n˘m kabelov˘m svorkám
zobrazené svorkové skfiínû. (zobrazení stavu pfii
dodání)

Propojení a zvlá‰tû uzemnûní sekundárních
pfiívodÛ je nutno provést v souladu se schématem
zapojení!

Povolení uzemÀovacího ‰roubu svorky „N" vede  ke
vzniku vysokého napûtí, které je Ïivotu
nebezpeãné, na svorce bûhem provozu
napûÈov˘ch transformátorÛ!

Povolení uzemÀovacího ‰roubu svorky „N" je
pfiípustné jen, jestliÏe jsou napûÈové transformátory
na primární stranû bez napûtí (pro zku‰ební úãely)!
Pfiíslu‰n˘ úsek  rozvádûãe je nutno pfied ovládáním
odpojovacího zafiízení napûÈov˘ch transformátorÛ
odpojit a uzemnit! (Je nutno dbát na 5
bezpeãnostních pravidel VDE).

Je nutno vÏdy pouÏít originální uzemÀovací ‰rouby!

6.6 Aplikace předpisů o rentgenovém záření

Jednou z fyzikálních vlastností vakuové izolace je
moÏnost emise rentgenového záfiení pfii otevfiené
spínací dráze. Pfiedepsanou typovou zkou‰kou ve
Fyzikálnû technickém spolkovém ústavu (PTB) v
Braunschweigenu bylo prokázáno, Ïe místní
dávková intenzita 1 mSv/h ve vzdálenosti 10 cm od
dotykového povrchu není pfiekroãena.

Z toho vypl˘vá:

• PouÏití vakuov˘ch zhá‰edel pfii jmenovitém
napûtí je zcela bezpeãné.

• Také aplikace pfiíslu‰ného jmenovitého
jednominutového krátkodobého v˘drÏného
stfiídavého napûtí urãeného pro spínací pfiístroj
podle souboru âSN EN 62271 (IEC 62271) nebo
stejnosmûrného napûtí 48 kV nebo 70 kV
bûhem zkou‰ek kabelÛ je bezpeãná.

• Vy‰‰í napûtí neÏ jmenovité jednominutové
krátkodobé v˘drÏného stfiídavé napûtí
stanovené podle  âSN nebo IEC nebo
stejnosmûrné napûtí se nesmí aplikovat!

• Nepfiekroãení místní dávkové intenzity ve
vypnuté poloze vakuového zhá‰edla závisí na
dodrÏení jmenovité hodnoty vzdálenosti
kontaktÛ (coÏ je automaticky zaji‰tûno pfii
správné funkci pohonu a pfienosu síly).
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Obr. 6/1: Prostor indikace na skříni Obr. 6/2: Manipulace s uzávěrem dveří

• Otevírání dveří přístrojové skříně:
- Otevřete bezpečností zámek (pokud je namontován)
- Odemkněte západku dvouzubým klíčem
- Vysuňte uzavírací páku 45°dopředu a potom ji
   pootočte doleva nahoru asi 135° až na doraz.

• Zavírání dveří přístrojové skříně:
- V opačném sledu jako otevírání

Obr. 6/3b: Pohon třípolohového spínače UX2TE se řízením
mikrospínači a pomocnými kontakty bez elektrického
potenciálu
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Obr. 6/4: Ruční nouzové ovládání vypínače VD4X

Obr. 6/3a: Pohon třípolohového spínače UX2TE
se řízením senzory
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Obr. 6/5: Ruční nouzové ovládání třípolohového spínače UX2TE
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Obr. 6/7: Zkušební zásuvky pro proudové a napěťové zkoušky
(Zobrazeno bez krytu svorek proudových transformátorů)

Pokyny z hlediska bezpečnosti práce:
Pfii pouÏívání tj. pfii zasouvání a vysouvání napûÈov˘ch
nebo proudov˘ch zku‰ebních zástrãek musí b˘t zaji‰tûno
následující:
• Postupuje se podle bezpeãnostních pfiedpisÛ souboru

norem âSN 34 31XX (EN 50110) tj. ãást rozvádûãe:
–  je odpojena od napûtí,
–  je zaji‰tûna proti opûtnému zapnutí,
–  by ovûfien beznapûÈov˘ stav a
–  ãást rozvádûãe je uzemnûná..

• V˘skytu vysokého napûtí pfiípadn˘m sekundárním
napájením napûÈov˘ch transformátorÛ se musí
zabránit.

• Před a při zasouvání a při vysouvání zku‰ebních
zástrãek je nutno tyto uzemnit na  pfiipojovacím konci
uzemÀovacím vedením. Toto se povaÏuje jen za
dodateãné uzemnûní a nenahrazuje uzemnûn skfiínû.
UzemÀovací vedení se musí odstranit pfied  pfiipojením
zku‰ebního napûtí.
Upozornění!
Na  pfiipojovacím konci zku‰ební zástrãky je bûhem
zkou‰ky plné zku‰ební napûtí. Ochranné zafiízení je
nutné.

Obr. 6/8: Zkušební zástrčka pro vysokonapěťové zkoušky až do
jmenovitého napětí 24 kV

Obr.6/9: Zkušební zástrčka pro proudové zkoušky

Ve spojení s uzemňovací a zkratovací soupravou je
možno použít také jako pracovní uzemnění.

Obr. 6/6a: Zrušení blokování přístupu pohonu třípolohového
spínače ve skříni pevné spojky
Upozornění: Dbát na pokyny v čl. 2.8.2.2!

2.26 2.22 2.41

▼

Obr. 6/6b: Zrušení blokování mechanického zapínacího tlačítka
vypínače
Upozornění: Dbát na pokyny v čl. 2.8.2.3!

▼
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7 ÚdrÏba/odklizení

ÚdrÏba slouÏí k zachování bezporuchového
provozu a co moÏná nejdel‰í Ïivotnosti rozvádûãe.
Zahrnuje podle âSN EN 60694 (IEC 60694) tyto
úzce související ãinnosti:

Inspekce: Zji‰tûní stávajícího stavu

Údržba: Opatfiení pro zachování
poÏadovaného stavu

Oprava: Opatfiení pro obnovení
poÏadovaného stavu.

7.1 Všeobecně

Pfii provádûní v‰ech údrÏbáfisk˘ch ãinností je
nezbytné dbát na následující:

• DÛleÏitá ustanovení v ãl. 1.2.2

• Pokyny z hlediska bezpeãnosti práce v ãl. 6

• Pfiedpisy zemû, kde se instalace provádí.

Pfii provádûní údrÏbáfisk˘ch a opraváfisk˘ch
ãinností se doporuãuje pfiizvání pracovníkÛ servisu
ABB.

Sledujte a dodrÏujte návod pracovních sdruÏení
jemné mechaniky a elektrotechniky "Zafiízení SF6" "
a provozní návod ABB pro manipulaci s izolaãními
plyny a chování pfii poruchách. Manipulaãní
pfiedpisy pro SF6 platí podle smyslu také pro dusík.

• Zajistûte, aby byly tyto návody trvale vyvû‰eny v
rozvodnû k dispozici.

Intervaly pro inspekci a údrÏbu spínacích pfiístrojÛ
jsou urãeny pevnû stanoven˘mi kritérii jako
frekvence spínání a poãet vypnutí zkratov˘ch
proudÛ.

Délka intervalÛ pro inspekci a údrÏbu ovládací
skfiínû a jejího vybavení je ovlivnûna podmínkami
prostfiedí (napfi. zneãi‰tûní a agresivní ovzdu‰í).

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

• Systém izolaãního plynu

• ¤ídicí a jistící jednotka pole REF542 plus,
pfiíruãka

• ¤ídicí jednotka pole CC1 (pro rozvádûã s jedním
systémem pfiípojnic)

• Vakuov˘ vypínaã VD4 X (podle aktuálního
návodu)

Dal‰í podrobnosti jsou uvedeny v technick˘ch
dokumentací rozvádûãe (napfi. také dohodnuté
zvlá‰tní pracovní podmínky).

7.2 Inspekce a údržba

• Za normálních pracovních podmínek (viz ãl. 1.3) je
nutno, aby k tomu vy‰kolen˘ kvalifikovan˘
elektrikáfi provedl inspekci (vizuální kontrolu)
pohonÛ nejpozdûji po 10 letech nebo po 5 000
spínacích cyklech vypínaãe nebo 1000 spínacích
cyklech tfiípolohového spínaãe.

• Za v˘jimeãn˘ch pracovních podmínek (vãetnû
nepfiízniv˘ch klimatick˘ch podmínek) a nebo
zvlá‰tû nepfiíznivého prostfiedí (vãetnû silného
zneãi‰tûní a agresivní atmosféry) mÛÏe b˘t
poÏadována inspekce v krat‰ích intervalech.

• Inspekce je v prvé fiadû vizuální kontrola z hlediska
zneãi‰tûní, koroze a vlhkosti.

• Inspekce obsahuje ale také mimo jiné kontrolu
náleÏité mechanické a elektrické funkce
následujících zafiízení:

– spínacích pfiístrojÛ

– fiídící a jisticí jednotky pole REF542 plus

– nebo fiídící jednotky pole CC1

– konvenãních fiídících jednotek

• JestliÏe se zjistí nevyhovující stav, je nutno zahájit
ihned pfiíslu‰né opravy.

Čištění:

JestliÏe se pfii inspekci prokáÏe nutnost ãi‰tûní musí
se pouÏít následující postup:

• Pfied ãi‰tûním odpojte a zabezpeãte pracovní
prostor, pokud je to nutné, podle dfiíve
uveden˘ch bezpeãnostních pfiedpisÛ âSN a
IEC.

• âi‰tûní povrchu v‰eobecnû:

– Suché usazeniny prachu s malou pfiilnavostí
odstranit mûkk˘m such˘m hadrem.

– Silnûji pfiilnavá zneãi‰tûní odstranit se slabû
alkalick˘m ãistícím prostfiedkem pro
domácnost, nebo s Rivoltou BWR 210.

• âi‰tûní povrchÛ izolaãních materiálÛ a vodiv˘ch
souãástí (mimo plynov˘ch prostorÛ):

– Malá zneãi‰tûní s Rivoltou BWR 210

– Silnû pfiilnavá zneãi‰tûní s ãistícím
pfiípravkem za studena 716
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• âi‰tûní izolaãních ãástí pfiípojnic, kabelov˘ch
zásuvek a pfiípojnicov˘ch zásuvek s kabelov˘m
ãistiãem MAB. Viz ãl. 5.3.3 – Pokyny pro ãi‰tûní.

• Je nutno dbát na pokyny v˘robce a zvlá‰tní
provozní návody ABB pro bezpeãnost pfii práci.

• Po ãi‰tûní opláchnout ãistou vodou a fiádnû
osu‰it.

7.2.1 Vakuový vypínač

• Vakuov˘ vypínaã má dlouhou Ïivotnost. Jeho
pohon má malé nároky na údrÏbu a póly
vypínaãe údrÏbu nevyÏadují.

Dal‰í informace je moÏno zjistit v pfiíslu‰n˘ch
ãláncích návodu pro obsluhu vypínaãe.

7.2.2 Třípolohový spínač

• Tfiípolohov˘ spínaã nevyÏaduje údrÏbu po dobu
2000 spínacích cyklÛ.

7.2.3 Plynový systém a servis plynu

• Informace je moÏno zjistit v pfiíslu‰n˘ch ãláncích
návodu pro obsluhu systémÛ izolaãního plynu v
rozvádûãích ZX.

• Postupujte opatrnû pfii práci v pfiíslu‰ném
plynovém prostoru! Koncentrace plynu mÛÏe
zpÛsobit nebezpeãí zadu‰ení.

– Hermeticky uzavfien˘ tlakov˘ systém podle âSN
EN 60694 (IEC 60694).

SF6 z tohoto systému se musí recyklovat a nesmí
se vypou‰tût do atmosféry..

7.3 Oprava

7.3.1 Výměna částí vypínače a příslušenství

DemontáÏ a montáÏ ãástí vypínaã a pfiíslu‰enství
provádûjte jen, kdyÏ byl vypínaã vypnut, pracovní
prostor byl podle pfiedpisÛ odpojen a zaji‰tûn a
pruÏiny stfiádaãového pohonu byly uvolnûny.

Bûhem demontáÏních a montáÏních prací se musí
také odpojit v‰echny zdroje napájecích napûtí a
zajistit pro opûtnému zapnutí.

7.3.2 Kontrola rozměrové přesnosti nastavení

(obr. 7/1)

Po provádûní prací na pohonu vypínaãe nebo
tfiípolohového spínaãe jsou nutné, jen pfiípadû
volitelného mechanického blokování, následující
kontroly nastavení:

• Vzdálenost mezi pákou (1.28) ovládanou táhlem
a plastovou vaãkou (1.26) má b˘t 2 + 1 mm.

• Mezi pákou (1.28) a vybavovací hfiídelí vypínání
(1.25) musí b˘t vÛle.

• Pokud je zapotfiebí úprava, je nutno nastavit
taÏn˘ drát 2.35:

– Povolte stahovací ‰roub (1.30) na svorce
(1.29).

– Nastavte klapku (2.22) tak, aby byly oba otvory
(2.23) v jedné ose.

– Upevnûte taÏn˘ drát (2.35) stahovacím
‰roubem (1.30) tak, aby byla dosaÏena v˘‰e
uvedená vzdálenost 2 +1 mm. Pfiitom nesmí
b˘t taÏn˘ drát napnut˘.

7.3.3 Renovace ploch

• Ocelové plechové díly, lakované:

– Zbavit rzi napfi. drátûn˘m kartáãem.

– Vrstvu laku obrousit a odmastit.

– Nanést základ proti rzi a krycí lak.

– PouÏít krycí lak ve standardním barevném
odstínu RAL 7035 nebo speciální barevn˘
odstín.

• Ocelové plechové díly, s aluzinkov˘m povrchem
a chromátované funkãní ãástí:

– Zbavit bílé rzi drátûn˘m kartáãem nebo ãistící
vatou (napfi. Scotch-Brite bílá).

– Odstranit ménû pfiilnavé ãástice such˘m
hadrem.

– Nanést zinkov˘ sprej nebo prá‰kovou
zinkovou barvu.

• Funkãní díly. fosfátované:

– Zbavit rzi drátûn˘m kartáãem nebo ãistící
vatou (napfi. Scotch-Brite bílá).

– Otfiít such˘m hadrem.

– Natfiít mazadlem Isoflex Topas NB 52.

Poznámky:

• Pfii v‰ech ãinnostech v plynov˘ch prostorech je
nezbytné postupovat podle ãlánku opatfiení
bezpeãnosti práce v návodu systémÛ izolaãního
plynu v rozvádûãích ZX.

• Opatrnost pfii práci v plynov˘ch prostorech!
Vysoká koncentrace plynu mÛÏe vést k
nebezpeãí zadu‰ení!
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Obr. 7/1 Blokování vypínač – třípolohový spínač

b) Tfiípolohov˘ spínaã, ãelní pohled
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7.4 Provozní a pomocné materiály

7.4.1 Provozní materiály Ident. číslo
(označení pro objednávku)

• Systém izolaãního plynu:

– Fluorid sírov˘ (SF6) GCE0990253P0103
Forma dodávky: Tlakem zkapalnûn˘ plyn v ocelov˘ch lahvích
Dbejte na poÏadavky kvality podle IEC 60376/VDE 0373!

Dbejte na pfiíslu‰n˘ návod na pouÏití ABB, BA1004 GCEA901004P0101
list 1 aÏ 3 s ohledem na bezpeãnost práce!

Poznámka:

JestliÏe se nedají vylouãit extrémní teploty 50 °C, tam kde
se plynové láhve s SF6 skladují, pfiepravují nebo pfiechodnû
skladují venku pfii vystavení pfiímému sluneãnímu záfiení, je
nutno poÏadovat pfii objednání z bezpeãnostních dÛvodÛ redukãní
faktor plnûní 0,75 kg/l obsahu láhve!

• Materiál vysou‰ecího prostfiedku:
Sáãek vysou‰ecího prostfiedku podle DIN 55 473, GCE0990443P0100
Plnící mnoÏství sáãku: 210 g

7.4.2 Pomocné materiály

• Mazadlo:

– Isoflex Topas NB 52 GCE0007249P0100

• MontáÏní kluzná pasta pro zásuvná pfiipojení izolaãní ãást/licí pryskyfiice GCE0009098P0101

• âistící prostfiedek pro v‰eobecné ãistûní:
Rivolta BWR 210 GCE0007707P0100

Dbejte na pfiíslu‰n˘ návod pro pouÏití BA 1002 GCEA901002P0101

• âistící prostfiedek pro vodivé souãásti, souãásti z izolaãního
materiálu a pro v‰echny souãásti pfii silném materiálu zneãi‰tûní:
ãistící pfiípravek za studena 716 GCE0007706P0100

Dbejte na pfiíslu‰n˘ návod pro pouÏití BA 1006 GCEA901006P0101

• âistící prostfiedek pro izolaãní ãásti pfiípojnice,
zásuvky pfiípojnic a zásuvky kabelÛ: kabelov˘ ãistiã MAB GCE0009100P0100

• Nátûr: Standardní odstín RAL 7035

– Plechovka 1 kg GCE9014060R0103

– Sprej GCE0007895P0100

7.5 Likvidace

Odklizení zafiízení zákazníka a ãástí zafiízení jakoÏ i
odpadÛ zákazníka, zbytkÛ materiálÛ a star˘ch
materiálu mÛÏe b˘t provedeno ABB Utilities
GmbH. ABB Utilities GmbH pfiebírá odklizení jako
servisní podnik ve spojení se servisními a
instalaãními aktivitami.

Odklizení odpadÛ zákazníka je zprostfiedkováno v
autorizovaném odborném podniku pro likvidaci
odpadÛ v blízkosti jejich vzniku.
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8 Tabulka pouÏit˘ch znaãek provozních prostfiedkÛ
(Porovnání oznaãení DIN - a IEC)

Uvedená oznaãení provozních prostfiedkÛ se mohou na pfiání zákazníka li‰it.

Oznaãení Oznaãení
podle VDE podle IEC

-Q0 -QB0 Vypínaã

-Q1/Q5 -Q1/E5 Tfiípolohov˘ spínaã ve skfiíni v˘vodu a ve skfiíni pfiipojení kabelÛ

Q11/Q52 -Q11/E52 Tfiípolohov˘ spínaã v podélné spojce

-Q12/Q51 -Q12/E51 Tfiípolohov˘ spínaã v pevné spojce

-T1 -BC Proudov˘ transformátor

-X1 -BU NapûÈov˘ transformátor

-C1 -CC1 Kapacitní napûÈov˘ dûliã

-C2 -CC2 Kapacitní napûÈov˘ dûliã, volitelnû

-F100 -FB0 Jistiã pro motor stfiádání, zapínací a vypínací spou‰tû vypínaãe
a motor tfiípolohového spínaãe (standard)

-B0G -BP0 Snímaã tlaku pro prostor vypínaãe

-B1G -BP1 Snímaã tlaku pro prostor pfiípojnice

-B0A -BB1 Senzor polohy; vypínaã - VYP

-B0E -BB2 Senzor polohy; vypínaã - ZAP

-B0S -BS1 Senzor nastfiádaného stavu pruÏinového stfiádaãe vypínaãe

-B5A -BE1 Senzor spínací polohy; tfiípolohov˘ spínaã – uzemÀovaã VYP

-B5E -BE2 Senzor spínací polohy; tfiípolohov˘ spínaã – uzemÀovaã ZAP

-B1A -BI1 Senzor spínací polohy; tfiípolohov˘ spínaã – odpojovaã VYP

-B1E -BI2 Senzor spínací polohy; tfiípolohov˘ spínaã – odpojovaã ZAP



1.0 Prostor vypínaãe
1.1 Vypínaã
1.2 Pohon vypínaãe
1.3 Membrána odlehãení tlaku

prostor vypínaãe, nahofie
1.4 Zku‰ební zásuvka
1.5 Slepá kabelová zástrãka
1.6 Mûfiící zásuvky pro kapacitní

napûÈov˘ indikaãní systém
1.7 Kabelová zásuvka
1.8 Senzor tûsnosti pro prostor

vypínaãe
1.9 Kanál odlehãení tlaku nahofie

(volitelnû)
1.10 Pohlcovaã (volitelnû)
1.11 Sáãek s vysou‰ecím prostfiedkem

prostor vypínaãe
1.12 PrÛchodka prostor vypínaãe/

prostor pfiípojnice
1.14 Plnící ventil pro prostor vypínaãe
1.15 Odvádûcí zafiízení plazmy
1.16 Ochrann˘ kryt pro svorku

proudového transformátoru
1.17 Kryt pro mûfiící vedení
1.18 Pfiepravní úhelník (po pfiepravû

demontovat)
1.19 Ochrana hrany
1.20 ·roub s válcovou hlavou M8 x 25
1.21 ·estihranná matice M8
1.22 Talífiová podloÏka 8
1.23 TûÏi‰tû
1.24 Vybavovací hfiídel ZAP
1.25 Vybavovací hfiídel VYP
1.26 Vaãka
1.27 Mechanické blokování vypínaã/

tfiípolohov˘ spínaã
1.28 Páka
1.29 Svûrka
1.30 Stahovací ‰roub
1.31 Vodiã odboãky, podélná spojka
1.32 Vodiã odboãky, pevná spojka
1.33 Pfiední deska
1.34 Tlaãítko ZAP
1.35 Tlaãítko VYP
1.36 Poãítadlo spínacích cyklÛ
1.37 Mechanick˘ ukazatel spínací polohy
1.38 V˘konov˘ ‰títek
1.39 Ukazatel stavu nastfiádání
1.40 Vybrání pro napínací páku
1.41 Sekundární svorkovnice pro

proudov˘ transformátor
1.42 Pomocn˘ spínaã

2.0 Prostor pfiípojnice
2.1 Tfiípolohov˘ spínaã
2.2 Pohon tfiípolohového spínaãe
2.3 Senzor tûsnosti pro prostor

pfiípojnice
2.4 Pfiípojnice
2.5 Zásuvné propojení pfiípojnice
2.6 Vodiã odboãky, skfiíÀ mûfiení
2.7 Opûra
2.8 Zásuvka pro zásuvné napûÈové

transformátory

2.9 Odpojovací zafiízení pro napûÈové
transformátory

2.10 Vodiã odboãky
2.11 Membrána odlehãení tlaku

prostor pfiípojnice, dole
2.12 Sáãek s vysou‰ecím prostfiedkem

prostor pfiípojnice
2.13 Zásuvky pfiípojnic
2.14 Izolaãní ãást
2.15 O-krouÏek
2.16 ·roub s válcovou hlavou M10 x 50
2.17 Vodící ãep
2.18 ·estihranná matice M10
2.19 Talífiová podloÏka 10
2.20 ·roub s válcovou hlavou M10
2.21 Kontaktní trubka
2.22 Klapka
2.23 Otvor pro visací zámek
2.24 Plnící ventil pro prostor pfiípojnice
2.25 Motor pohonu pro tfiípolohov˘

spínaã
2.26 Dutá hfiídel (hfiídel nouzového

ruãního
ovládání)

2.27 Mechanick˘ ukazatel spínací polohy
2.28 Senzor, odpojovaã ZAP
2.29 Senzor, odpojovaã VYP
2.30 Senzor, uzemÀovaã ZAP
2.31 Senzor, uzemÀovaã VYP
2.32 Otvor pro visací zámek
2.33 Spirálov˘ kontakt
2.34 Ruãní pohon pro odpojovací zafiízení
2.35 TaÏn˘ drát
2.36 Pomocn˘ spínaã
2.37 Mikrospínaã, odpojovaã zap.
2.38 Mikrospínaã, odpojovaã vyp.
2.39 Mikrospínaã, uzemÀovaã zap.
2.40 Mikrospínaã, uzemÀovaã vyp.
2.41 Blokovací magnet
2.42 Hradítko (mechanické ovládání

vypínaã ZAP)

3.0 Prostor pfiipojení kabelÛ
3.1 Hlavní uzemÀovací pfiípojnice
3.2 Propojovací spojka mezi skfiínûmi

pro uzemÀovací pfiípojnici
3.3 Upevnûní kabelÛ (volitelnû)
3.4 Kabelová zástrãka
3.5 Klapka odlehãení tlaku, volitelnû
3.6 Kanál odlehãení tlaku, dole
3.7 VysokonapûÈov˘ kabel
3.8 Paralelní konektor PB50,

GCE 0909125P0100
3.9 Plech dna, dûlen˘
3.10 Redukãní krouÏek
3.11 Upevnûní kabelÛ
3.12 Nosn˘ profil, na zemním potenciálu
3.13 Zadní prostor skfiínû
3.14 DrÏák kabelu
3.15 Klapka odlehãení tlaku
3.16 Zástrãka pro kondenzátorovou

pfiípojnici
3.17 Kondenzátorová pfiípojnice

ZX1.2
Plynem izolované rozváděče vysokého napětí
Návod pro montáž, obsluhu a údržbu

Legenda

4.0 Pfiístrojová skfiíÀ
4.1 Centrální jednotka fiídící a ochranné

jednotky pole REF542 plus
4.2 Ovládací jednotka fiídící a ochranné

jednotky pole REF542 plus
4.3 Dvefie pfiístrojové skfiínû
4.4 Uzávûr dvefií
4.5 Mûfiící zásuvky pro kapacitní

napûÈov˘ indikaãní systém, vpfiedu
(volitelnû)

4.6 Svítící diody
4.7 Displej fiídící a ochranné jednotky

pole REF542 plus
4.8 Západka
4.9 Bezpeãnostní zámek
4.10 Páka uzávûru

5.0 Mûfiící transformátory
5.1 Toroidní proudov˘ transformátor
5.2 Zásuvn˘ napûÈov˘ transformátor
5.3 Blok proudov˘ch transformátorÛ
5.4 Svorkovnice bloku proudov˘ch

transformátorÛ

6.0 Pfiíslu‰enství
6.1 Ruãní klika
6.2 Klíã s dvojit˘m zubem
6.3 Napínací páka pro stfiádaãov˘

pohon
6.4 Zku‰ební zástrãka pro

vysokonapûÈové zkou‰ky
6.5 Zku‰ební zástrãka pro

proudové zkou‰ky

7.0 Základov˘ rám
7.1 Podéln˘ nosník

(zde pro ‰ífiku skfiínû 600 mm)
7.2 Podéln˘ nosník, stfied

(zde pro ‰ífiku skfiínû 600 mm)
7.3 Pfiíãn˘ nosník, lev˘

(zde pro hloubku skfiínû 1300 mm)
7.4 Pfiíãn˘ nosník, prav˘

(zde pro hloubku skfiínû 1300 mm)
7.5 UpevÀovací uhelník
7.6 PfiíloÏka
7.7 Pfiíãn˘ nosník (pro dvû skfiínû,

zde pro hloubku skfiínû 1300 mm)
7.8 Úhelník
7.9 ·roubové spojení pro základov˘

rám
7.10 ·roub s válcovou hlavou M8 x 25
7.11 ·roub s válcovou hlavou M10 x 25
7.12 ·roub s válcovou hlavou M8 x 25
7.13 ·roub s válcovou hlavou M8 x 25,

pro v˘‰ku rámu 40 mm
7.14 ·roub s válcovou hlavou M8 x 35,

pro v˘‰ku rámu 50 mm
7.20 Talífiová podloÏka 8
7.21 Talífiová podloÏka 10
7.30 UpevÀovací hmoÏdinka



ABB s.r.o. Telefon: +420 547 152 465
Vídeňská 117 +420 547 152 729
619 00 Brno
Česká republika Fax: +420 547 152 451
http://www.abb.com +420 547 152 192
E-mail: info.ejf@cz.abb.com
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