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Návod na montáž, obsluhu a údržbu

ZX2
ROZVÁDĚČ VYSOKÉHO NAPĚTÍ
IZOLOVANÝ PLYNEM
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Vaše bezpečnost má přednost  -  vždy !

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

návodu pro obsluhu !

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

 jakéhokoliv druhu toto zařízení  bezpodmínečně odpojit a uzemnit.

Proto uvádíme tato doporučení na začátku našeho návodu pro obsluhu.

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

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

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

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

•            Pozor nebezpečí !

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

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

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

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

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

UPOZORNĚNÍ

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

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

1.1  Všeobecně

Rozváděč typu ZX2 je výsledkem vývoje, ve kterém byly důsledně aplikovány progresivní komponenty a myšlenky
rozváděčové techniky.

Základní vlastnosti rozváděče ZX2:

• Jmenovité napětí až do 38,5 kV
• Třífázové kovové zapouzdření
• Izolace plynem
• Plynotěsně oddělený prostor přípojnic
• Plynotěsně oddělený prostor vypínače
• Řídící systém skříně řízený počítačem
• Senzorová technika pro přizpůsobené zachycení naměřených hodnot
• Vnitřní montáž
• Kompletně vyrobený ve výrobním podniku
• Typově odzkoušený

Základní varianty skříně:

• Přívodní a vývodní skříň
• Podélná spojka při jednom a dvou systémech přípojnic
• Příčná spojka při dvou systémech přípojnic
• Skříň stoupacího vedení při jednom a dvou systémech přípojnic
• Skříň měření při dvou systémech přípojnic

• Doplňující vybavení skříně:

-  Zařízení pro měření na přípojnicích při jednom systému přípojnic.

Vybavení skříně,  varianty

• Vakuový vypínač
• Jeden nebo dva systémy přípojnic

- Přípojnicový systém 1 s kombinací odpojovač/uzemňovač (třípolohový spínač) s funkcemi:
-  Připojení na přípojnici
-  Odpojení
-  Uzemnění.

- Přípojnicový systém 2 s odpojovačem s funkcemi:
-  Připojení na přípojnici
-  Odpojení

Podrobnosti o technickém dimenzování a vybavení rozváděče jako např.:

• Technické údaje,
• podrobný seznam namontovaného vybavení,
• podrobná schémata zapojení atd.
jsou uvedeny v podkladech zakázky.
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1.2    Normy a předpisy

1.2.1 Výroba rozváděče

Skříně splňují požadavky následujících publikací IEC:

• IEC 60056, 60129,  60298 a 60694.
• IEC 60376 a  60480.

1.2.2   Montáž a provoz

Při montáži a provozu je nutno se řídit podle ostatních důležitých norem zvláště:

• ČSN EN 60298 (IEC 60298)

• Bezpečnostní směrnice pro provozní a pomocné materiály

• Údaje vztažené na zakázku poskytnuté výrobcem rozváděče

1.3    Pracovní podmínky

1.3.1 Normální pracovní podmínky

Rozváděče ve standardním provedením jsou určeny pro trvalý provoz při normálních pracovních podmínkách ve
vnitřním prostředí podle publikace IEC 694 :

•  Teplota okolí:

-  maximální hodnota                                                                                 + 40 °C
-  její průměr během 24 h nepřesáhne                                                       + 35 °C
-  minimální hodnota (odpovídá třídě “minus 5 vnitřní”)                               - 5 °C

•  Nadmořská výška místa instalace:  ≤  1000 m.

1.3.2  Zvláštní pracovní podmínky

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

•   Při instalaci v nadmořské výšce nad 1000 m:

- Pro vyšší nadmořské výšky se provede přizpůsobení kontroly plynu.

• Zvýšená teplota okolí:

-   Je redukována proudová zatížitelnost,

-   nutno provést dodatečná opatření pro chlazení odvodem tepla.

• Klima:

- Zabránit nebezpečí koroze nebo jiného poškození např. v přístrojové skříní, v oblastech:
-   s vysokou vlhkostí vzduchu a nebo
-   s rychlými krátkodobými výkyvy teploty.

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

2.1 Skříň typu ZX2

Elektrické údaje

Jmenovité napětí kV 12 17,5          25 38,5

Nejvyšší provozní napětí kV 12 17,5          25 38,5

Jmenovité  zkušební střídavé napětí kV 281) 381)          501) 701)

Jmen. zkušební  napětí při atmosférickém impulsu kV 75 95        125 170

Všechna napětí platí pro absolutní

tlak izolačního plynu při 20 °C bar2) 1,0 1,0 1,0 X3)

Jmenovitý kmitočet Hz                    50/60

Jmenovitý  proud  přípojnic A                  1250/2500

Jmenovitý  proud  odbočky A                 1250/2000/25004)

Jmenovitý  dynamický proud kA ...100    ...100   ...100 ...100

Jmenovitý krátkodobý  proud  (3s) kA  …40    ...40   ...40 ...40

Jmenovitý vypínací proud  vypínače kA  ...40   ...40   ...40 ...40

Jmenovitý zapínací proud  vypínače kA ...100   ...100 ...100 ...100

Jmenovitý spínací cyklus O - 0,3 s - CO - 3 min - CO5)

Celková vypínací doba:

• ruční vybavení ms 45...90 45...90 45...90 45...90

• vybavení ochranou ms 40...55 40...55 40...55 40...55

Zapínací doba:

• ruční vybavení ms 65...95 65...95 65...95 65...95

• vybavení ochranou ms 60 60 60 60

Systém izolačního plynu 2)6)11)

Izolační plyn SF
6
/N

2 
7) SF

6 
8) SF

6 
8) SF

6 
8)

Konstrukční tlak, absolutní bar 1,36 1,36 1,36 1,36

Jmen.  provozní tlak, absolutní,  20 °C bar 1,3 1,3 1,3 1,3

Spodní provozní tlak, absolutní,  20 °C bar 1,2 1,2 1,2 1,2

Údaje motoru a spouští

Motor pro střádání W < 200 < 200 < 200 < 200

Zapínací cívka W 250 250 250 250

Vypínací cívka W 250 250 250 250

Pomocné napětí

Stejnosměrné napětí V 60,  110,  220 stejnosměrných 9)

Stupeň krytí  (IEC 529, DIN VDE 0470):

Plynotěsné zapouzdření IP 65 IP 65 IP 65 IP 65

Přístrojová skříňka IP 4X10) IP 4X10) IP 4X10) IP 4X10)

1)     Vyšší hodnoty podle mezinárodních norem na dotaz
2)    1 bar  =  100 kPa
3)     Hodnoty na dotaz
4)    Jsou zahrnuta opatření pro chlazení
5)    Jiné spínací cykly na dotaz
6)     Další informace viz BA 427/04 - Systém izolačního plynu pro ZX
7)     Izolační plyn:  dusík
8)     Izolační plyn: fluorid sírový
9)    Jiná pomocná napětí na dotaz
10)  IP 5X na dotaz
11)  Informace pro zapouzdřené vodiče podélného dělení viz BA 427/04 - Systém izolačního plynu pro ZX
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2.2   Kombinace odpojovač/uzemňovač typu UX2TE a odpojovač typu UX2T

Zkušební napětí

Jmenovité  napětí kV 12 17,5 25 38,5

Nejvyšší provozní napětí kV 12 17,5 25 38,5

Jmenovité  zkušební střídavé napětí

v odpojené dráze kV 32 45 60 80

Jmenovité zkušební napětí při atmosférickém

impulzu v odpojené dráze kV 85 110 145 195

Systém izolačního plynu 1) 2)

Izolační plyn SF
6 
/N

2 
3) SF

6 
4) SF

6 
4) SF

6 
4)

Jmenovitý provozní tlak, absolutní,  20 °C bar 1,3 1,3 1,3 1,3

Spodní provozní tlak, absolutní,  20 °C bar 1,2 1,2 1,2 1,2

1)    1 bar  =  100 kPa
2)     Další informace viz BA 427/04 - systém izolačního plynu pro ZX
3)     Izolační plyn:  dusík
4)     Izolační plyn: fluorid sírový

Jmenovité napětí kV 12/17,5/25/38,5

Zkušební proudy

Jmenovitý proud A 630 5) 1250 1) 2500 2)

Jmenovitý dynamický proud kA 63 ... 80 ... 100

Jmenovitý krátkodobý proud, 3 s kA 25 ... 31,5 ... 40

Údaje motoru

Výkon motoru, max.3) W 180 180 180

Doba chodu motoru, max. 3):

• Ze střední polohy na přípojnice s 18 18 20

• Ze střední polohy na zemnění s 18 18 20

Pomocné napětí

Stejnosměrné napětí 4)  V 60, 110, 220

1)    Šířka skříně:  600 mm
2)    Šířka skříně:  800 mm
3)    Při jmenovité hodnotě pomocného napětí
4)    Jiná pomocná napětí na dotaz
5)    Šířka skříně:  400 mm
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Obr. 2/1: Rozměry,  dva systémy přípojnic
Nakreslena: Skříň s jmenovitými proudy ≤ 2000 A.

A    Průchod pro odlehčení tlaku s absorberem
B    Průchod pro odlehčení tlaku, nahoře
C    Průchod pro odlehčení tlaku, bočně
D    Koncová kazeta
E    Průchod pro odlehčení tlaku, vzadu

1)   Skříně s jmenovitými proudy většími než 2000 A jsou dodatečně vybaveny chladícím ventilátorem.
     Výška skříně se potom zvětší vždy o 200 mm na 2500 mm příp. 2800 mm.
2)   n ≥ 1

Obr. 2/2: Rozměry,  jeden systém přípojnic
Nakreslena: Skříň se jmenovitými proudy ≤ 2000 A.

A    Průchod pro odlehčení tlaku s absorberem
B    Průchod pro odlehčení tlaku, nahoře
C    Průchod pro odlehčení tlaku, bočně
      Volitelně také s napěťovými senzory pro měření na přípojnici
D    Koncová kazeta
E    Průchod pro odlehčení tlaku, vzadu

1)   Skříně s jmenovitými proudy většími než 2000 A jsou dodatečně vybaveny chladícím ventilátorem.
     Výška skříně se potom zvětší vždy o 200 mm na 2500 mm příp. 2800 mm.
2)   n ≥ 1
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2.3  Rozměry a hmotnosti
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Hmotnosti:

• Hmotnost standardní skříně s dvěma systémy přípojnic,
šířka skříně 600 mm, jmenovitý proud ≤ 630 A:                              cca 650 kg

• Hmotnost standardní skříně s dvěma systémy přípojnic,
šířka skříně 600 mm, jmenovitý proud ≤ 1250 A:                           cca 1200 kg

• Hmotnost standardní skříně se dvěma systémy přípojnic,
šířka skříně 800 mm, stanovený proud ≤  2000 A:                         cca 1700 kg

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

2.4  Odolnost proti vnitřním obloukovým zkratům

Kritéria 1 až  6 směrnice PEHLA č. 4 ve spojení s IEC 602298 jsou splněna. Skříně mají integrovaný průchod pro
odlehčení tlaku s možností:

•    vyvedení z rozvodny způsobem vhodným pro uspořádání budovy, nebo

•    vyvedení přes absorber na posledních dvou skříních (při dostatečné výšce prostoru).

2.5   Šířka polí

Rozsah napětí kV 12               17,5

I
K, 

3 sec kA 25 31,5 31,5 40 40 20 25 31,5 40

I
P

kA 63 80 80 100 100 50 63 80 100

I
odbočky

 A 630 1250 2000/ 1250 1250/ 630 1250 2000/ 1250/

 2500  2000 2500  2000/

 2500

Šířka pole mm 400 600 800 600 800 400 600 800 800

Rozsah napětí kV 25                      38,5

I
K, 

3 sec kA 20 25 25 31,5 40 25 31,5 40

I
P

kA 63 63 80 100 63 80 100

I
odbočky

 A 630 1250 2000/ 1250/ 1250/ 1250 1250/ 1250/

 2500 2000/  2000/  2000/  2000/

 2500  2500  2500  2500

Šířka pole mm 400 600 800 600 800 600 800 800
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 3      KONSTRUKCE A FUNKCE ROZVÁDĚČOVÉHO
         SYSTÉMU A JEHO PŘÍSTROJŮ

Obr.  3/1: Skříň,  čelní strana Obr. 3/2: Skříň  ZX2 s otevřenou přístrojovou skříňkou
1.1    Dvéře přístrojové skříňky
3       Pohon třípolohového spínače
 8       Pohon vypínače
 20     Pohon odpojovače

3

8

1.1

20

5

5.1

5.2

6 Obr. 3/3:  Řídící a ochranná jednotka REF542
5 Řídící a ochranná jednotka
5.1 Displej  LCD  (příklad provedení)
5.2 Svítící diody
6 Měřící zdířky pro kapacitní systém

indikace napětí
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Obr. 3/4: Skříň, dva systémy přípojnic, s průchodem pro
 odlehčení tlaku nahoře a vzadu

Boční stěny prostoru přípojnic 1 a 2, prostoru
vypínače a prostoru pro připojení kabelů jsou
z důvodů znázornění vyříznuté.

B Průchod pro odlehčení tlaku, nahoře
G Přístrojová skříňka
H Prostor vypínače
I Prostor pro připojení kabelů
E Průchod pro odlehčení tlaku, vzadu

2 Kombinace odpojovač/uzemňovač
(třípolohový spínač), v prostoru přípojnic 1

19 Odpojovač -Q2, v prostoru přípojnic 2
 20 Pohon pro poz. 19
23.5 Průchodka pro násuvné propojení

přípojnic

Obr. 3/5: Membrána pro odlehčení tlaku Obr. 3/6: Vakuový vypínač VD4 X
prostoru přípojnic v horním (před montáž v závodě)
průchodu pro odlehčení tlaku
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-Q11-Q16 -Q12-Q15-Q1-Q5

-Q0

-Q1-Q5

-Q0

-Q5 -Q1-Q1 -Q2 -Q25 -Q2-Q15

-Q0 -Q0 -Q0

-Q11-Q16 -Q12-Q15 -Q26 -Q21 -Q22-Q25

-Q0

-Q11-Q16 -Q26 -Q21 -Q12 -Q22-Q15 -Q25 -Q1 -Q52-Q51 -Q2

       Odbočka                        Připojení kabelu                          Spojka                         Stoupací vedení         Měření na přípojnicích

Obr. 3/7a:    Příklady provedení skříní, typu ZX2, s jedním systémem přípojnic

             Odbočka                                                  Příčná spojka                                              Podélná spojka

                                       Podélné odpojení                                                  Připojení na přípojnice              Měření na přípojnicích

Obr. 3/7b:   Příklady provedení skříní, typu ZX2, se dvěma systémy přípojnic



13

Obr. 3/8: Skříň ZX2, Obr. 3/9:   Skříň ZX2,
jeden systém přípojnic, 1250 A     jeden systém přípojnic, 2000 A

Obr. 3/10: Skříň ZX2,
dva systémy přípojnic, 2000 A
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Obr. 3/11: Skříň ZX2, dva systémy přípojnic, 1250 A , -QO    Vypínač
základní konstrukce -Q1     Odpojovač odbočky

-Q2     Odpojovač odbočky
SS1 Systém přípojnic 1 -Q5     Uzemňovač odbočky
SS2 Systém přípojnic 2 -T1      Proudový senzor
B Průchod pro odlehčení tlaku, nahoře  -R1      Napěťový senzor
E Průchod pro odlehčení tlaku, vzadu -C1      Kapacitní dělič napětí
G Přístrojová skříňka
H        Prostor vypínače
I          Prostor připojení kabelů

1 Pouzdro skříně
2 Třípolohový odpojovač/uzemňovač  -Q1/-Q5
3 Pohon třípolohového odpojovače/uzemňovače
(4) Tlakový senzor pro prostor přípojnic 1
5 Řídicí a ochranná jednotka REF542
6 Měřící zdířky pro kapacitní systém indikace napětí
7 Tlakový senzor pro prostor vypínače
8 Pohon vypínače
9 Kabelový příp. zkušební násuvný vývod
10 Kabelový násuvný sokl
11 Kabelová násuvná koncovka
12 Svodič přepětí
13 Plech dna, dělený
14 Spojka uzemňovací přípojnice
15 Hlavní uzemňovací přípojnice
16 Kombinovaný proudový a napěťový senzor
17 Membrána pro odlehčení tlaku
18 Vypínač
19 Odpojovač  -Q2
20 Pohon odpojovače
(21) Tlakový senzor pro prostor přípojnic 2
22 Vodič odbočky
23 Propojka přípojnic, násuvná
24 Přípojnice
25 Sáček s vysoušecím prostředkem
26 Membrána pro odlehčení tlaku

Ochranný plyn
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3.1   Konstrukce a  vybavení skříně
           (Obr. 2/1, 2/2, 3/1 až 3/11)

Kovově zapouzdřené skříně ZX2 jsou kompletně uzemněná pouzdra a tak chráněná proti dotyku, řezaná a svařená
pomocí na laseru.

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

Modulární konstrukce nabízí předpoklady nutné pro všechny normálně požadované varianty skříní relativně
jednoduchým způsobem.

Přitom se bere například v úvahu:

•    Jeden nebo dva systémy přípojnic,

•     třípolohové spínače nebo odpojovače,

•     různé metody připojení, např. mnohožilové kabely.

Řízené odlehčení tlaku nastává přes průchody pro odlehčení tlaku (A), (B), (C) a  (E):

•  V případě vnitřního obloukového zkratu se otevřou následující membrány pro odlehčení tlaku:

     -  Membrána pro odlehčení tlaku 17 prostoru vypínače (H) do průchodu pro odlehčení tlaku (E). Plyny se odvádí
dále přes průchody (C) a (A).

     -  Membrána pro odlehčení tlaku 26 prostoru přípojnic do průchodu pro odlehčení tlaku (B).

•   V  případě vnitřního obloukového zkratu v kabelovém prostoru (I) se otvírá klapka pro odlehčení tlaku do  průchodu
pro odlehčení tlaku (E). Plyny jsou dále odváděny přes průchody (C) a (A).

Každá skříň tvoří samostatnou jednotku. Propojení je pomocí násuvných přípojnicových propojek 23.

Základní vybavení skříně:

•    Vypínač VD4 X

•    Třípolohový spínač  UX2TE

•     Odpojovač  UX2T

•     Vybavení senzory

•     Přístrojová skříňka s řídící a ochranou jednotkou pole REF542

•     Kabelové a zkušební násuvné vývody

Kritéria izolační zkoušky podle IEC seznam 2 jsou splněna u standardní řady ZX2 až do 25 kV včetně již při
atmosférickému tlaku náplně.

3.2    Plynový systém ve skříních/rozváděči
        (obr. 3/11 a 3/15)

Trvale chráněné prostředí pro celý prostor živých částí je zajištěno plynotěsným zapouzdřením skříní a jejich naplněním
suchým izolačním plynem.
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• Prostor vypínače a prostory přípojnic skříně jsou vždy oddělené plynové prostory s vlastními plnícími hrdly. Plynové
prostory jednotlivých za sebou seřazených skříní nejsou mezi sebou rovněž propojeny.

• Jmenovitý provozní tlak (p
e
) jednotlivých plynových prostorů je kontrolován teplotně kompenzovanými tlakovými

senzory:

-  Tlakový senzor 7 pro  prostor vypínače

-   Tlakový senzor 4 a 21 pro přípojnicové prostory 1 příp. 2.

• Při poklesu tlaku pod “spodní provozní tlak” se vysílá signál ztráty plynu.

• Při prudkém nárůstu tlaku způsobeném vnitřním obloukovým zkratem a tomu odpovídajícímu velkém proudu
odpojí řídící a jistící jednotka pole REF542 napájení a spojky.

• Rozsáhlé podrobnosti o plynovém systému a servisu plynu rozváděče ZX2 jsou uvedeny v návodu k obsluze BA
427/04 - Systém izolačního plynu rozváděčů ZX.

• V plynových prostorech jsou sáčky s vysoušecím prostředkem 25.

• Další podrobnosti o materiálu vysoušecího prostředku jsou uvedeny v návodu k obsluze BA 427/04.

3.3     Vakuový vypínač typu VD4 X
          (Obr. 3/2, 3/6 a 3/11 a BA 436)

Funkce vakuového vypínače 18:

• Zapínání a vypínání jmenovitých proudů

• Odpojení při zkratech

• Funkce uzemňování ve spojení s třípolohovým spínačem 2

Při funkci uzemňování připraví třípolohový spínač -  bez proudu -  spojení se zemí. Vlastní zemní připojení se provádí
s vypínačem. Tato integrace funkcí má výhodu, protože vypínač v roli uzemňovače nabízí lepší provozní vlastnosti
než jakýkoliv jiný uzemňovač.

Póly vypínače jsou umístěny v prostoru vypínače (H) horizontálně. Pohon vypínače je umístěn mimo plynový prostor
a je proto snadno přístupný. Je připojen k pólům vypínače  plynotěsnou suvnou průchodkou.

3.4    Kombinace odpojovač/uzemňovač  typu UX2TE
         (třípolohový spínač)
         (obr. 3/2, 3/4 a 3/11)

Skříně ZX2 jsou vybaveny speciální kombinací odpojovač/uzemňovač provedenou jako třípolohový spínač. Tento
spínač je motorem poháněný suvný spínač, jehož aktivní spínací prvky jsou umístěny v prostoru přípojnic 1 (prostor
s izolačním plynem), zatímco je blok pohonu snadno přístupný z přístrojové skříňky (G). Blok pohonu obsahuje
poháněcí motor, ukazatele stavu (senzory a mechanické ukazatele) a ruční nouzové ovládání.

S třípolohovým spínačem je možno provést tří funkce:

• Připojení,

• odpojení a

• uzemnění.
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Pohonná mechanika jednoznačně určuje tři spínací polohy. Spínač má svou odpojenou polohu ve střední poloze. V
koncových polohách, odpojovač zap. přip, uzemňovač zap., se zasouvá do násuvných kontaktů vybavených jedním
nebo dvěma spirálovými kontakty pomocí pohyblivého kontaktního kusu (suvné části) poháněného izolačním vřetenem.

3.5    Odpojovač typu UX2T
          (obr. 3/2, 3/4 a 3/11)

Odpojovač -Q2 je  motorem poháněný suvný spínač, jehož aktivní spínací prvky jsou umístěny v prostoru přípojnic 2
(prostor s izolačním plynem). Bok pohonu je dvoudílný a je umístěn mimo plynový prostor. Motor pohonu se nachází
na zadní straně skříně pod odnímatelným krytem. Ukazatele stavu (senzory a mechanické ukazatele) a ruční nouzové
ovládání jsou přístupné z přístrojové skříňky (G). Odpojovač je konstruován podle smyslu jako třípolohový spínač,
avšak bez uzemňovací části.

3.6    Vybavení senzory
         (obr. 3/3, 3/11, 3/12 až 3/15, 6/3 a 6/7)

Ve srovnání s konvenčními induktivními měřícími transformátory zabírají senzory mnohem méně místa. Dovolují
přizpůsobení metody sběru dat technice řízení rozváděče pomocí jednotky REF542.

Ve skříních rozváděče ZX2 se používají následující senzory:

• Senzory pro měření proudu 16

• Senzory pro měření napětí 16

• Kapacitní snímač pro napěťový indikátor

• Senzory 4, 7 a 21 pro monitorování tlaku izolačního plynu

• Senzory pro detekování spínacích poloh vypínače, kombinace odpojovač/uzemňovač a odpojovače.

• Senzor pro detekování nastřádaného stavu pružinového střádačového pohonu vypínače.

Uspořádání senzorů:

• Proudové a napěťové senzory jsou v zadní části prostoru vypínače. Externí přívody dovolují vést vedení přes
kabelový  prostor (I) do REF542.

• Senzor pro monitorování tlaku:

- BOG pro prostor vypínače:
na základní desce vypínače v přístrojové skříňce (G).

- B1G pro přípojnicový prostor 1:
vedle pohonu kombinace odpojovač/uzemňovač -Q1/-Q5 v přístrojové skříňce (G).

- B2G pro přípojnicový prostor 2:
vedle  základní desky pro poháněcí motor odpojovače  -Q2 na zadní straně skříně.

• Senzory pro detekování spínací polohy:

- BOE a BOA pro vypínač:
na jeho spínací hřídeli

- B1E, B1A, B5E a B5A pro kombinaci odpojovač/uzemňovač:
na její pohonné jednotce v přístrojové skříňce
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- B2E a B2A pro odpojovač:
vedle jeho jednotky pro ruční nouzové ovládaní.

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

3.7    Připojení vysokého napětí
         (obr. 3/4, 3/8 až 3/11,  5/15 a 5/16)

Násuvný kabelový systém:

• Vysokonapěťové kabely s plastovou izolací se systémem kuželových násuvných  kabelových koncovek a kabelových
vývodů podle DIN 47 637.

Násuvné kabelové vývody 9 a 10 montované plynotěsným způsobem ve spodní desce kabelového prostoru vytváří
přepážku mezi prostorem s izolačním plynem a prostorem připojení kabelů.

3.8   Řídicí a jistící jednotka pole REF542
        (obr. 3/3 a 3/15)

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

• Jištění  přípojnic
• Jištění odbočky
• Ovládání
• Měření
• Indikace spínací polohy
• Výstražná a poruchová hlášení
• Připojení k řídícím systémům

Blokování skříně a sled spínacích funkcí (např. odpojení, zkouška beznapěťového stavu a uzemnění) je řízeno jednotkou
skříně REF542.

Jednopólové schéma poskytující informace o poloze spínacích přístrojů je viditelné na displeji LC  5.1.

Měřené hodnoty jako např. fázový proud, sdružené napětí, měření energie, činný a jalový výkon, počet spínacích
cyklů a počet provozních hodin se objeví numericky nebo jako sloupkový diagram na displeji. Další informace, jako
výstražná a poruchová hlášení jsou zobrazeny  textem světelnými diodami  5.2.

Řídicí a jistící jednotka pole REF542 může být připojena k řídícímu systému pomocí kabelů s optickými vlákny.
Použitím kabelů s optickými vlákny se zabrání vlivům elektromagnetického rušení.

Manipulace a podrobný technický popis řídící a ochranné jednotky pole  jsou  uvedeny v návodu pro obsluhu REF542.

3.9    Ochrana proti chybné manipulaci/blokovací závislosti/uzemnění odbočky

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

Ve skříních ZX2 s digitálními řídícími systémy je ochrana proti chybné manipulaci v zásadě realizována softwarem
jednotky pole.

Vypínače, třípolohové spínače a odpojovače je možno ovládat přímo ve skříni nebo přes přepínač s klíčem z velínu.
Ovládaní ve skříni se provádí navolením na REF542.
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3.9.1     Blokovací podmínky

1.    Blokovány koncové polohy spínacích přístrojů.

2.    Závislost odpojovače -Q1 příp. -Q2 na uzemňovači -Q5 a obráceně.

3.    Závislost odpojovače -Q1 příp. -Q2 na vypínači -Q0.

4.    Závislost vypínače -Q0 na uzemňovači -Q5.

5.    Závislost mezi odpojovači -Q1 a -Q2.

6.    Závislost odpojovače -Q1 a  -Q2 na spínači spojky v příčné spojce a obráceně.

7.  Závislost podélného odpojovače přípojnice na odpojovači odbočky přípojnice a obráceně (Platí jen pro podélné
odpojení bez vypínače).

Blokování/závislosti, které přesahují body 1. až 7., např. se sousedním zařízením, jsou uvedeny v jednotlivém případě
v podkladech příslušné zakázky.

Blokovací dotazování mezi skříněmi se přitom provádí přes smyčková vedení ze skříně do skříně.

Ovládání při výpadku pomocného napětí:

Při výpadku pomocného napětí je možné ruční ovládání přístrojů.

Blokované ruční ovládání u třípolohových spínačů a odpojovačů se však nepředpokládá.

Nouzové ruční ovládání:

Při otevřením dveří přístrojové skříňky a nouzovém ručním ovládání pomocí kliky a mechanických tlačítek
je blokování vyřazeno z činnosti.

3.9.2     Uzemnění odbočky zařízení s jedním systémem přípojnic
              (obr. 3/7)

1. Ruční uzemnění

 Spínací sled pro uzemnění odbočky:

• Vypínač   -Q0  VYP.

• Odpojovač  -Q1 VYP.

• Uzemňovač  -Q5  ZAP.

• Zkouška beznapěťového stavu (indikace pomocí REF542) nebo kapacitního systému  napěťové indikace (viz
čl. 6.4.1))

• Vypínač -Q0 ZAP, možné jen když REF542 zjistí beznapěťový stav a odblokuje spínání

• Zajistit skříň pro opětnému zapnutí (Jističe F101 a F106 VYP.)

• Označení skříně s ohledem na provedené uzemnění.
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2.   Automatické uzemnění volbou uzemňovacího sledu na displeji REF542 (tato manipulace je závislá na objednávce)

•  Předpoklad: Vypínače -Q0 VYP.

•  Navolit automatický uzemňovací sled a spustit:

-   Odpojovač  -Q1 VYP.

-   Uzemňovač  -Q5 ZAP.

-    Kontrola beznapěťového stavu pomocí REF542

-   Vypínač  -Q0 ZAP.

-   Jističe F101 a F106 VYP.

-   Zpětné hlášení: “uzemněno a zajištěno”.

•  Označení skříně s ohledem na provedené uzemnění.

3.   Zrušení uzemnění odbočky:

•  Otevření dveří přístrojové skříňky a ruční zapnutí jističů.

•  Vypínač  -Q0  VYP.

3.9.3   Uzemnění přípojnice v jednosystémovém zařízení
           (Obr. 3/7 a 6/7)

Uzemnění přípojnice nebo úseku přípojnice se provádí v závislosti na konfiguraci zařízení. Zařízení s podélnou spojkou/
stoupacím vedením dovolují uzemnění úseku přípojnic.

1.  Ruční uzemnění useku přípojnice pomocí podélné spojky /stoupacího vedení

     Sled spínání:

•  Vypínač  -Q0  ve spojce (spínač spojky) VYP.

•  Všechny  odpojovače -Q1 uzemňovaného úseku přípojnice VYP.

•  Odpojovač (-Q11 popř. -Q12) mezi uzemňovaným úsekem přípojnice a spínačem spojky ZAP.

•  Uzemňovač (-Q15 příp. -Q16) na protilehlé straně spínače spojky ZAP.

•  Spínač spojky -Q0 ZAP.

•  Jističe  F101 a F106 VYP.

•  Označení úseku přípojnice s ohledem na provedené  uzemnění.

Úsek přípojnice je tím uzemněn. Všechny odpojovače uzemněného úseku přípojnice jsou blokovány.

2.  Automatické uzemnění  úseku přípojnice volbou uzemňovacího sledu na displeji REF542 (tato manipulace je
závislá na objednávce)

•  Předpoklad:

-   Vypínač  -Q0  ve spojce (spínač spojky) VYP.

-   Všechny  odpojovače -Q1 uzemňovaného úseku přípojnice VYP.
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•  Navolit automatický uzemňovací sled a spustit:

-   Odpojovač (-Q11 popř. -Q12) mezi uzemňovaným úsekem přípojnice a spínačem spojky ZAP.

-   Uzemňovač (-Q15 příp. -Q16) na protilehlé straně spínače spojky ZAP.

-   Spínač spojky -Q0 ZAP.

-   Jističe  F101,  F102  a F106 VYP.

-    Zpětné hlášení: “Uzemněno a zajištěno”

•  Označení úseku přípojnice s ohledem na provedené uzemnění.

Zvolený úsek přípojnice je tím uzemněn. Všechny odpojovače uzemněného úseku přípojnice jsou blokovány.

3.   Zrušení uzemnění úseku přípojnice:

•  Otevření dveří přístrojové skříňky a ruční zapnutí jističů.

•  Vypínač -Q0 ve spojce VYP.

4.   Pracovní uzemnění přípojnice pomocí násuvných přípojek vývodu

Předpoklad:

•  Vývod je uzemněn.

•  Všechny  odpojovače uzemňované přípojnice VYP.

      Sled spínání:

•  Namontování zkratovacího můstku na násuvné přípojky uzemněného vývodu a spojení s hlavní uzemňovací
přípojnicí 14

•  Vypínač  VYP.

•  Uzemňovač  VYP.

•  Odpojovač  ZAP.

•  Vypínač  ZAP.

•  Jističe  F101 a F106 VYP.

•  Označení úseku přípojnice s ohledem na provedené  uzemnění.

Všechny příslušné skříně je nutno zajistit proti spínání, např. vypnutím  jističů.
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3.9.4     Uzemnění odbočky zařízení se dvěma systémy přípojnic
             (obr. 3/7 a 3/11)

1.  Ruční uzemnění

Spínací sled pro uzemnění odbočky:

• Vypínač   -Q0  VYP.

• Odpojovač  -Q1 a -Q2  VYP.

• Uzemňovač  -Q5  ZAP.

• Zkouška beznapěťového stavu (indikace pomocí REF542) nebo  kapacitního systému napěťové indikace (viz
čl. 6.4.1)

• Vypínač  -Q0  ZAP ( možné jen, jestliže REF542 zjistí beznapěťový stav a odblokuje spínání)

• Zajistit skříň pro opětnému zapnutí (Jističe F101, F102 a F106 VYP.)

• Označení skříně s ohledem na provedené uzemnění.

2.   Automatické uzemnění volbou uzemňovacího sledu na displeji REF542 (tato manipulace je závislá na objednávce)

• Předpoklad: Vypínače -Q0 VYP.

• Navolit automatický uzemňovací sled a spustit:

-   Odpojovač  -Q1 a -Q2  VYP.

-   Uzemňovač  -Q5 ZAP.

-    Kontrola beznapěťového stavu pomocí REF542

-   Vypínač  -Q0 ZAP.

-   Jističe F101, F102 a  F106 VYP.

-   Zpětné hlášení: “uzemněno a zajištěno”.

• Označení skříně s ohledem na provedené  uzemnění.

3.   Zrušení uzemnění odbočky:

• Otevření dveří ovládací skříňky a ruční zapnutí jističů.

• Vypínač  -Q0  VYP.

3.9.5   Uzemnění přípojnice zařízení se dvěma systémy přípojnic
           (Obr. 3/7 a  3/11)

Uzemnění přípojnice nebo úseku přípojnice se provádí v závislosti na konfiguraci zařízení. Zařízení s příčnou spojkou
dovolují uzemnění úseku přípojnice.
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1.  Ruční uzemnění useku přípojnice

     Sled spínání:

     a)  Přípojnice 1:

• Vypínač  -Q0  v příčné spojce  VYP.

• Odpojovač -Q2 v příčné spojce VYP.

• Všechny odpojovače -Q1  uzemňovaného úseku přípojnice  VYP.

• Odpojovač -Q1  v  příčné spojce  ZAP.

• Uzemňovač  -Q15 v příčné spojce ZAP.

• Vypínač v příčné spojce  ZAP.

• Jističe  F101, F102 a  F106 VYP.

• Označení úseku přípojnice s ohledem na provedené  uzemnění.

Úsek přípojnice přípojnice 1 je tím uzemněn. Všechny odpojovače uzemněného úseku přípojnice jsou blokovány.

b)  Přípojnice 2:

• Vypínač  -Q0  v příčné spojce  VYP.

• Odpojovač -Q1 v příčné spojce VYP.

• Všechny odpojovače -Q2  uzemňovaného úseku přípojnice  VYP.

• Odpojovač -Q2  v příčné spojce ZAP.

• Uzemňovač  -Q25 v příčné spojce ZAP.

• Vypínač v příčné spojce ZAP.

• Jističe  F101, F102 a F106 VYP.

• Označení úseku přípojnice s ohledem na provedené  uzemnění.

Úsek přípojnice 2 je tím uzemněn. Všechny odpojovače uzemněného úseku přípojnice jsou blokovány.

2.   Automatické uzemnění volbou uzemňovacího sledu na displeji REF542 (tato manipulace je závislá na objednávce)

• Předpoklad:

-   Vypínač  -Q0  v příčné spojce VYP.

-   Všechny odpojovače v příslušném úseku přípojnice VYP.
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• Navolit sled spínání:

a)   Přípojnice 1:

-   Odpojovač -Q2 v příčné spojce VYP.

-   Odpojovač -Q1 v příčné spojce ZAP.

-   Uzemňovač -Q15 v příčné spojce  ZAP.

-   Vypínač v příčné spojce ZAP.

-   Jističe  F101,  F102  a F106 VYP.

-    Zpětné hlášení: “Uzemněno a zajištěno”

• Označení úseku přípojnice  s ohledem na provedené  uzemnění.

Úsek přípojnice 1 je tím uzemněn. Všechny odpojovače uzemněného úseku přípojnice jsou blokovány.

b)   Přípojnice 2:

-   Odpojovač -Q1 v příčné spojce VYP.

-   Odpojovač -Q2 v příčné spojce ZAP.

-   Uzemňovač -Q25 v příčné spojce  ZAP.

-   Vypínač v příčné spojce ZAP.

-   Jističe  F101,  F102  a F106 VYP.

-   Zpětné hlášení: “Uzemněno a zajištěno”

• Označení úseku přípojnice  s ohledem na provedené  uzemnění.

Úsek přípojnice 2 je tím uzemněn. Všechny odpojovače uzemněného úseku přípojnice jsou blokovány.

3.   Zrušení uzemnění úseku přípojnice:

• Otevření dveří přístrojové skříňky a ruční zapnutí jističů.
• Vypínač  -Q0  ve spojce VYP.

3.10   Zkušební  zařízení

Skříně rozváděče jsou řádně naplněny izolačním plynem ve výrobním závodě a odzkoušeny podle IEC. Zkoušení po
ukončení instalace rozváděče není proto nutné. Jestliže je však zapotřebí zkoušky provést,  provádí se takto:

• Pro napěťové a proudové zkoušky je možný přímý přístup k vodičům v připojovacím prostoru bez rozpojení
kabelové koncovky nebo vypuštění izolačního plynu. Přístup je realizován přes volné kabelové násuvné vývody
nebo přes kabelové násuvné vývody svodičů  přepětí.

     Svodiče přepětí se musí během napěťových zkoušek demontovat.
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• Napěťové zkoušky:

      -   Zkoušky kabelů stejnosměrným napětím,

      -   měření pro vymezení poruchy kabelu s impulsním napětím a

      -   zkoušky zařízení (bez kabelů) střídavým napětím

      mohou být  provedeny se zkušební zástrčkou, jak je uvedeno na obr. 6/8.

• Zkušební zástrčka pro proudové zkoušky podle obr. 6/9, se může použít na zkoušky jistících zařízení primárním
vstřikováním proudu (dbát pokynů v čl 6.4.4). Toto uspořádání je odolné proti zkratu a může být také použito jako
dodatečné pracovní uzemnění.

Možné zkušební postupy jsou popsány v následujících článcích:

-   Zkoušení beznapěťového stavu: Článek 6.4.1

-   Zkoušení sledu fází: Článek 6.4.2

-   Vysokonapěťové zkoušky: Článek 6.4.3

-    Proudové zkoušky: Článek 6.4.4
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Obr. 3/12:  Kombinovaný proudový a napěťový senzor s kapacitním snímačem KEVCI 24 AE1,
                  pro jmenovité napětí do 25 kV a  šířku skříně  600 mm

Pro jmenovité napětí 36 kV platí následující změny:
•   Senzor:           KEVCI 36 AE1

•   Snímač           20000 : 1 příp.    36 kV/√ 3
                                                       1,5 V /√ 3
•   Kapacita:       C1 ≥ 18 pF, max. 22 pF
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Obr. 3/13:   Kombinovaný proudový a napěťový senzor s kapacitním snímačem KEVCA 24 BE1,
                   pro jmenovité napětí do 24 kV a šířku skříně 800 mm.

Pro jmenovité napětí 36 kV platí následující změny:
•   Senzor:           KEVCI 36 BE1

•   Snímač           20000 : 1 příp.    36 kV/√ 3
                                                       1,5 V /√ 3
•   Kapacita:       C1 ≥ 18 pF, max. 22 pF
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Obr. 3/14: Proudové a napěťové senzory ve skříni kabelového vývodu, do 25 kV, dva systémy přípojnic

Schéma zapojení pro zařízení s jedním systémem přípojnic je identické, zde však bez odpojovače odbočky  -Q2.

-QO Vypínač
-Q1 Přípojnicový odpojovač odbočky
-Q2 Přípojnicový odpojovač odbočky
-Q5 Uzemňovač odbočky
-T1.... Proudové senzory
-R1... Napěťové senzory
-C1... Kapacitní napěťový dělič

Vstupy a rozhraní
řídící a jistící jednotky pole REF542:
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Obr. 3/15: Schéma zapojení pro ovládání skříně zařízení se dvě systémy přípojnic

Schéma pro zařízení s jedním systémem přípojnic je identické, ale bez M2, B2G, B2E, B2A a F102. Na REF542 nejsou
potom obsazeny vstupy E15, E16, E17 a výstupy A12 až A15.

                     -BOA Senzor, “signalizace vypínač -QO VYP”
                     -BOE Senzor, “signalizace vypínač -QO ZAP”
                     -BOS Senzor, “signalizace nastřádání pružinového střádače”
                     -B5E Senzor, “signalizace uzemňovač -Q5 ZAP”
                     -B5A Senzor, “signalizace uzemňovač -Q5 VYP”
                     -B5E1 ...3 Jazýčkový kontakt signalizace ”-Q5  uzemňovač ZAP”
                     -B1E Senzor, “signalizace odpojovač -Q1 ZAP””
                     -B1A Senzor, “signalizace odpojovač -Q1 VYP”
                     -B2E Senzor, “signalizace odpojovač -Q2 ZAP””
                     -B2A Senzor, “signalizace odpojovač -Q2 VYP”
                     -BOG Tlakový senzor pro prostor vypínače
                     -B1G Tlakový senzor pro prostor přípojnic 1
                     -B2G Tlakový senzor pro prostor přípojnic 2
                     -MO Motor pro  pružinový střádač, vypínač
                     -M1 Motor pohonu pro kombinaci odpojovač/uzemňovač  -Q1/Q5
                     -M2 Motor pohonu pro odpojovač -Q2
                     -MMK Komunikace obsluha/stroj
                     -Y2 a -V2 Vypínací spoušť s můstkovým usměrňovačem pro -QO
                     -Y3 a -V3 Zapínací spoušť s můstkovým usměrňovačem pro -QO
                     -A200 Řídící a jistící jednotka pole REF542
                     -F100 Jistič pro motor střádání, vypínač
                     -F101 Jistič pro motor pohonu,  kombinace odpojovač/uzemňovač -Q1/Q5
                     -F102 Jistič pro motor pohonu,  odpojovač -Q2
                     -F106 Jistič pro  ovládaní  vypínače  ZAP/VYP
                     -F116 Jistič  napájení pomocným napětím pro  REF542
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 4 .   DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

4.1  Stav při dodání

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

Stav při dodání:

•   Kontrola vybavení podle objednávky.
•   Provedena kusová zkouška podle IEC 298.
•   Montážní materiál a příslušenství baleno samostatně.
•   Průchodky pro přípojnice uzavřeny přepravními kryty.
•   Stav plynových prostorů:

-   Naplněno izolačním plynem na stanovený provozní tlak,
-   vybaveno sáčky s vysoušecím prostředkem.

Poznámka:

Leteckou přepravu je nutno v jednotlivých případech dohodnout.

4.2   Balení

•    Skříně se základním obalem nebo bez obalu.

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

     -   Zavařeno v polythénových fóliích,
     -   vloženy přepravní sáčky s vysoušecím prostředkem,
     -   vloženy indikátory vlhkosti,
     -   při použití fólií ze slitin Al vložen transparentní průzor pro kontrolu indikátorů.

•  Postupujte podle návodu na použití sáčků s vysoušecím prostředkem podle DIN 55473. Platí následující:

     -  Barva indikátoru modrá: obsah suchý
     -  Barva indikátoru růžová: obsah vlhký (např. relativní vlhkost nad 40 %).

4.3    Přeprava
          (obr. 4/1 a  4/3)

Upozornění:
Nevstupovat na horní plochu (možnost poškození membrány pro odlehčení tlaku!).

•    Přepravní jednotky jsou obvykle jednotlivé skříně.
•    Vezměte v úvahu hmotnosti přepravních jednotek..
•    Dbejte na výšku těžiště.
•    Skříně polí je nutno přepravovat ve vzpřímené poloze.

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

-  Jeřábem a/nebo
-  Vidlicovým zdvižným vozíkem



31

•    Nakládání s jeřábem:
-  Uvázat nosná lana odpovídající nosnosti na závěsné články (rozměr otevření ≥30  mm),
-   upevnit do čtyř přepravních ok,
-   použít vedení lana přišroubovaná na horní okraj skříně.

•   V rozvodně je možná přeprava na přepravním vozíku s řiditelnými koly. Přitom je nutno dbát na výšku těžiště.
Nebezpečí překlopení!

4.4     Dodání

K povinnostem příjemce při dodání na místě určení patří mimo jiné:

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

•   Zjištěné vady nebo poškození při přepravě

-    nutno dokumentovat v nákladním listu,
-    podat o nich ihned zprávu přepravci.

Upozornění:
Vždy dokumentujte větší poškození pomocí fotografií.

4.5    Přechodné skladování

Podmínky pro optimální přechodné skladování:

1.   Skříně se základním obalem nebo bez obalu:
• Suché a dobře větrané skladovací prostory. Klima podle IEC  60694.
• Teplota v prostoru neklesne pod - 5 °C
• Nepůsobí žádné jiné nepříznivé vlivy okolí.
• Skříně rozváděče skladovat ve vzpřímené poloze.
• Neskládat skříně na sebe.
• Skříně se základním obalem:

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

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

• Kontrolovat pravidelně zda nedochází k orosování.

2.   Skříně s obalem pro přepravu po moři nebo podobným obalem s vnitřní ochranou fólií:
• Uložte přepravní jednotky:

-  chráněné před povětrnostními vlivy,
-  v suchu,
-  chráněné před poškozením.

• Kontrolovat obal z hlediska poškození.

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

• Při překročení životnosti obalu podle data balení:
-   Již není zaručena ochranná funkce obalu,
-   provést opatření pro další přechodné skladování.
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Obr.  4/1:   Příprava pro přepravu na jeřábu, zařízení se dvěma systémy přípojnic

Obr. 4/2: Příprava pro přepravu na jeřábu, Obr. 4/3:  Příprava pro přepravu na vidlicovém
               zařízení se jedním systémem přípojnic zdvižném vozíku

1) Upozornění: Vidlice stohovače se musí
 opírat po celé délce profilu
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Šířka skříně mm 400 600 800 800

Jmenovitý proud A ≤ 630 ≤ 1250 ≤ 2000 > 2000

Výška stropu 1)2) :

•  bez dodatečného absorberu mm 2500 2500 2500 --

•  s dodatečným absorberem mm 2800 2800 2800 --

•  s dodatečným chladícím ventilátorem

    a bez absorberu mm -- -- -- 2800

•  s dodatečným chladícím ventilátorem

    a s absorberem mm -- -- -- 3100

Montážní otvor 1)  :

•  v podlaze:    šířka mm 500 700 900 900

                        délka mm 1810 1810 1810 1810

•  ve dveřích:   šířka mm 900 1100 1300 1300

                        výška mm 2300 2300 2300 2300

Šířka chodby3) :

•  Kontrolní chodba mm 800 800 800 800

•  Chodba pro obsluhu mm 1100 1300 1500 1500

Hmotnost skříně kg cca 650 cca 1200 cca 1700 cca 1800

(vývod, dva systémy přípojnic)

Zatížení podlahy kg/m2 cca 1200 cca 1400 cca 1500 cca 1600

 5. MONTÁŽ ROZVÁDĚČE NA MÍSTĚ POUŽITÍ

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

5.1   Všeobecné stavební požadavky

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

Podle DIN VDE 0670 část 1000 musí být zajištěno dodržení podmínek pro vnitřní spínací přístroje, včetně  teplotní
třídy “minus 5 vnitřní”.

5.2     Stavební údaje
          (obr. 5/4 až 5/7)

1)    Minimální údaje
2)    Skříň včetně horního kanálu pro odlehčení tlaku
3)   Směrodatné: DIN VDE 101, jakož  i údaje pro větší šířku skříně

• Rozváděče ZX2 se staví na podlahový ocelový rám uložený v potěru podlahy nebo na pomocnou podlahu na
stojinách.

Otvory uvedené na obr. 5/4  jsou určené jako pomoc pro projekční plánování. Místo velkých otvorů se mohou také
provést otvory dutým vrtákem v závislosti na  počtu kabelů vn.

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

Při stanovení rozměrů pro základy se musí vzít v úvahu v daném případě následující:

• Zařízení s jedním systémem přípojnic:

Případný dodatečný rám požadovaný pro napěťové senzory měření na přípojnici.

Vzdálenost od dodatečného rámu včetně koncové kazety až k bočnímu prostorovému omezení má být
      ≥ 500 mm z důvodu zajištění dostatečného pracovního prostoru (viz také čl. 2.3).

• Zařízení se dvěma systémy přípojnic:

Od 5 skříní je na obou koncích rozváděče potřebný průchod pro odlehčení tlaku.

5.3   Základní pokyny pro montážní práce

Použít šrouby podle DIN pevnostní třídy 8.8.

Doporučený utahovací moment 1)  Nm

Závit Mazací prostředek 2)

Bez Olej nebo tuk Na bázi MoS2

M6 10,5 4,5 5,5

M8 26 10 15

   M8 3) 12 4,5 7

  M10 50 20 30

  M12 86 40 60

  M16 200 80 120

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

     •  Jmenovité utahovací momenty pro spojovací součásti s mazáním vychází z  DIN 43 673.

2) Závit a opěrná plocha hlavy mazány.

3) Tyto hodnoty platí jen pro navařované rozpěrky.

Veškeré utahovací momenty, které jsou případně rozdílné od všeobecné tabulky (např. pro kontaktní systémy a připojení
přístrojů) vzít v úvahu podle údajů v podrobných technických podkladech.

Doporučuje se, aby byly závity a opěrné plochy hlav šroubů lehce mazány olejem nebo tukem pro dosažení přesného jmenovitého
utahovacího momentu.

•   Odstraňte všeobecně z povrchů a z povrchů izolačních materiálů veškeré nečistoty. Dbejte na pokyny pro čištění
v čl. 7.2.

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

-  protože to může způsobit nesprávná měření během zkoušky těsnosti,
-  dostatečně větrejte, jestliže únik nastane.
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5.4    Podlahový ocelový rám
         (obr. 5/1 až 5/3)

Rozváděč na podlahovém ocelovém rámu:

Aktuální údaje pro příslušnou objednávku je nutno vyhledat v dokumentaci ABB.

Podlahový ocelový rám, jedno nebo více dílný, může být dodán s rozváděčem. Je z pravidla uložen na místě instalace
a má být vyrovnán a kontrolován pod dohledem odpovědného odborníka.

Při uložení podlahového ocelového rámu je nutno také dodržet tolerance rovinnosti a přímosti jako podmínku bezvadné
montáže rozváděče.

Tolerance pro uložení rámu:

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

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

5.5     Montáž podlahového ocelového rámu:
          (obr. 5/1 až 5/3)

• Sešroubovat jednotlivé části prvků 27 podlahového ocelového rámu.

Sešroubujte jednotlivé části sestavené z prvků  27 podlahového ocelového rámu (pokud má rozváděč několik skříní
) s použitím spojovacích článků 27.1 a šroubů 27.5.

Kompletní podlahový ocelový rám ustavit přesně na betonovou podlahu do určené polohy.

Upevnit podlahový ocelový rám na betonovou podlahu dostatečně pevně se šrouby a talířovými podložkami 27.2 při
průběžné kontrole správné rozměrové polohy.

Našroubovat nastavovací šrouby 27.3 do příslušných otvorů se závitem (dbát na různé délky tak, aby odpovídaly
výšce potěru podlahy) a vložit pod každý šroub ocelovou  podložku 27.8.

Povolit kompenzační šrouby 27.4 a pečlivě vyrovnat celou plochu podlahového ocelového rámu 27 do horizontální
roviny a  na správnou výšku vhodným zašroubováním nastavovacích šroubů 27.3 s použitím nivelačního přístroje.
Horní hrana podlahového ocelového rámu musí být 1 až 3 mm nad hotovou podlahou (vzít příp.  v úvahu zvláště
tloušťku materiálu dodatečných povlaků podlahy).

Utáhnout  kompenzační  šrouby 27.4, s provedením konečné kontroly rozměrů a horizontální polohy rámu.

Přivařit pevně nastavovací šrouby 27.3, aby se zabránilo mimovolným změnám jejich nastavení.

Provést nutná opatření pro bezvadné uzemnění podlahového ocelového rámu s pozinkovanými ocelovými pásky
30x4 mm. U rozváděčů s více než 6 skříněmi jsou nutné 2 přívody.

• Při provádění potěru pečlivě vyplnit základový rám.

Poznámka:

Před provedením potěru vložit pomocné šrouby 27.9. Tyto zabrání vnikání potěru do matic. Pomocné šrouby 27.9
odstraňte po vytvrzení potěru.

Podlahový ocelový rám nesmí být vystaven zejména během fáze instalace škodlivým rázovým a tlakovým namáháním.
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27.1
27.4

Panel width FT

n x FT = a

 (
14

23
)

27

13
33

27.1

27.3

27.9

27.2
27.6

Obr. 5/1:  Jednotlivé části prvků podlahového ocelového
 rámu, příklad 2 skříňového provedení

27.1    Spojovací článek
27.4    Kompenzační šroub

Obr. 5/2:  Podlahový ocelový rám

                 27       Prvek podlahového ocelového rámu,  jednotlivé části  sešroubované
                 27.1    Spojovací článek
                 27.2    Šrouby a talířové podložky pro upevnění podlahového ocelového
                            rámu na betonovou podlahu
                 27.3    Nastavovací šrouby pro podlahový ocelový rám
                 27.6    Hmoždinka
                 27.9    Pomocné šrouby pro montáž rámu příp. šrouby pro upevnění skříně 1.4

Šířka              Šířka podlahového ocelového rámu  a

skříně                               Počet skříní  n

FT 1 2 3 4

400 400 800 1200 1600

600 600 1200 1800 2400

800 800 1600 2400 —
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m

Řez A-A

27.3 27.5 27.9 27.4

27.2,27.627.8
h

(bez pozn 1)

A

A

1.5

1.4

1

27

(1423)

1333

Obr. 5/3: Podlahový ocelový rám na betonové podlaze
(se znázorněním skříně)

1 Skříň
1.4 Upevňovací šroub skříně
1.5 Šroub pro nastavení skříně s kontramaticí
27 Prvek podlahového ocelového rámu
27.2 Šroub a talířová podložka pro upevnění

podlahového ocelového rámu na
betonovou  podlahu

27.3 Nastavovací  šroub pro podlahový ocelový rám
27.4 Kompenzační šroub
27.5 Šroub pro spojovací článek
27.6 Hmoždinka
27.8 Ocelová podložka
27.9 Pomocný šroub pro montáž rámu
h Výška potěru  40 až 50 mm

5.6    Pomocná podlaha na stojinách
         (obr. 5/6 a 5/7)

Jestliže je použita pomocná podlaha na stojinách, musí se dbát na montážní návod výrobce. Pomocná podlaha musí
vyhovovat všem specifickým požadavkům zařízení.
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Obr. 5/4: Směrné konstrukční údaje pro podlahový  ocelový rám na
betonové podlaze

Řezy viz obr. 5/5
1)    Minimální rozměry
1 Kontrolní chodba
2 Chodba pro obsluhu
3 Vstup do sklepa
4 Plošina cca 25 kN
5 Průchod pro odlehčení tlaku, bočně včetně

koncové kazety
6 Místo jednotlivých otvorů jsou možné průchozí otvory

nebo otvory vrtané dutým vrtákem
7 Uzemňovací přípojnice
8 Skříň bez kabelového připojení  (např. skříň spojky)
9 Dveře
10 Odvětrávací otvor
11 Otvor pro přívod vzduchu
12 Otvor pro přívod vzduchu, jestliže je to zapotřebí
13 Odvětrávací otvor
14 Nebo, jak je uvedeno na obr. 5/7
15 Výška kabelového sklepa podle potřeby
16 K uzemňovací přípojnici
17 Otvor pro ovládací kabel
18 Otvor pro silový kabel, velikost koncovky 2
19 Otvor pro silový kabel, velikost koncovky 3
20 Měřící transformátory pro účely zaúčtování
21 Potěr, viz také obr. 5/3

Šířka a b c d

skříně mm mm mm mm

600 mm 1347 1455 1300 1100

800 mm příp.

smícháno

600 a 800 mm 1527 1655 1500 1300

Výška prostoru  22 :

Jmenovitý proud Absorber Výška prostoru

A mm

≤ 2000 s 2800

≤ 2000 bez 2500

> 2000 s 3100

> 2000 bez 2800
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a)  Šířka skříně: 600 mm, bez měř. transformátorů                                          b)  Šířka skříně 600 mm, s měř.  transformátory

a)  Šířka skříně: 800 mm, s měř. transformátory                                              b)  Šířka skříně 800 mm, bez měř. transformátorů

Obr. 5/5:    Řezy k obr. 5/4,
                  Legenda a tabulky rozměrů viz. obr. 5/4

                  1)    Minimální rozměry
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Obr. 5/6: Směrné konstrukční údaje pro pomocnou podlahu
na stojinách

Řezy viz obr. 5/7
1)    Minimální rozměry
1 Kontrolní chodba
2 Chodba pro obsluhu
3 Vstup do sklepa
4 Plošina cca 25 kN
5 Průchod pro odlehčení tlaku, bočně včetně

koncové kazety
6 Konstrukce pomocné podlahy, nakreslená jen

v rozsahu rozváděče
7         Uzemňovací přípojnice
8         Skříň bez kabelového připojení (např. skříň spojky)
9         Dveře
10 Odvětrávací otvor
11 Otvor pro přívod vzduchu
12 Otvor pro přívod vzduchu, jestliže je to zapotřebí
13 Odvětrávací otvor
14 Nebo, jak je uvedeno na obr. 5/5
15 Výška kabelového sklepa podle potřeby
16 K  uzemňovací přípojnici
17 Pomocná podlaha na stojinách, stavebně
18 Otvor pro silový kabel, velikost koncovky 2
19 Otvor pro silový kabel, velikost koncovky 3
20 Měřící transformátory pro účely zaúčtování

Šířka a b c

skříně mm mm mm

600 mm 1327 1300 1100

800 mm příp.

smícháno

600 a 800 mm 1572 1500 1300

Výška prostoru  22 :

Jmen.  proud Absorber Výška prostoru

A mm

≤ 2000 s 2800

≤ 2000 bez 2500

> 2000 s 3100

> 2000 bez 2800
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a)  Šířka skříně: 600 mm, bez měř. transformátorů                                        b)  Šířka skříně 800 mm, s měř. transformátory

Obr. 5/7:   Řezy k obr. 5/6,
                 Legenda a tabulky rozměrů viz. obr. 5/6

                  1)    Minimální rozměry
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5.7   Instalace a spojení skříní
       (obr.  5/3 a 5/8 až 5/14)

Upozornění:
Nevstupovat na plochu stropu skříní ( určená místa prolomení pro odlehčení tlaku!).

5.7.1    Přípravné práce

Namažte horní plochu podlahového ocelového rámu (toto usnadní instalaci a ustavení jednotlivých skříní).

Našroubujte dva vodící čepy 35 do příslušných otvorů se závitem bočních stěn skříní (viz Obr. 5/10, řez A-A).

5.7.2    Montáž rozváděče

Instalovat rozměrově přesně krajní skříň rozváděče na předpokládané místo podlahového ocelového rámu.

Lehce našroubujte ve skříni upevňovací šrouby 1.4 do příslušných děr se závitem v podlahovém ocelovém rámu.

Nastavte skříň, pokud je to nutné, otáčením šroubů 1.5 pro nastavení výšky a potom je zajistěte pojistnými maticemi.

Proveďte konečnou kontrolu nastavené polohy skříně a upevněte ji na podlahový ocelový rám utažením šroubů 1.4.

• Odstraňte ochranné kryty z pouzder přípojnic 23.1.

Pečlivě kontrolujte izolační části 23.2 a kontaktní trubky 23.3 s ohledem na znečištění a případně je očistěte (viz také
čl. 7.2).

Poznámka:

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

Rovnoměrně aplikujte slabý povlak montážní pasty AP na kónické plochy A izolačních částí 23.2.

Poznámka:

Na kónusových plochách A nesmí zůstat nenamazaná místa.

Rovnoměrně aplikujte slabý povlak mazadla Isoflex Topas NB 52 na externí plochy obou koncových částí (cca 50
mm) kontaktních trubek  23.3.

Vložte pečlivě kontaktní trubky 23.3 a izolační části 23.2 do pouzder přípojnic 23.1.

Posuňte sousední skříň pečlivě a rovnoměrně (bez naklánění) k instalované skříni takovým způsobem, aby se kontaktní
trubky, izolační části a vodící čepy zasunuly do příslušných otvorů bez použití síly.

Pokud je to nutné, nastavte vhodně skříň se šrouby pro nastavení výšky 1.5.

Jakmile je vzdálenost mezi dvěma skříněmi tak malá, že je možno vložit šrouby 36 a 37 do děr se závity v instalované
skříni, našroubujte je s příslušnou montáží matic a  talířových podložek. Na válcové šrouby 37 je nutno dodatečně
navléknout rozpěrky 38 (viz obr. 5/9, řez B-B).

• Další spojení obou skříní proveďte jen postupným utažením šroubů 36 a 37.

Skříně kompletně sešroubujte šrouby 40 vždy s talířovými podložkami 37.2 (viz. obr. 5/8).
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Když jsou skříně kompletně spojeny, kontrolujte přiřazenou skříň ještě jednou s ohledem na správné  nastavení
a upevněte ji na základový rám se šrouby pro upevnění skříně 1.4.

Demontujte spojovací pás 14 pro hlavní uzemňovací přípojnici 15 v kabelovém prostoru a veďte ho do sousední
skříně. Přišroubujte spojovací pás na hlavní uzemňovací přípojnici šrouby 39 a vložte pod každou hlavu šroubu a
matici talířovou podložku.

Kontrolujte šroubové spojení mezi hlavní uzemňovací přípojnicí 18 a spojovacím pásem 14 dříve instalované skříně a
případně utáhněte šroub 39.

• Instalujte další skříně s použitím stejného postupu.

Montáž horního průchodu pro odlehčení tlaku, absorberu a příp. chladiče se může provést při montáž jednotlivé
skříně nebo po sestavení všech skříní.
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a)   Dva systémy přípojnic

b)  Jeden systém přípojnic

Obr. 5/8:   Montáž rozváděč
                (Řezy a detaily viz obr. 5/9)

                23        Spojení přípojnic, násuvné
                23.1     Pouzdro přípojnice
                23.2     Izolační část
                23.3     Kontaktní trubka
                35        Vodicí čep
                37.1     Šestihranná matice
                37.2     Talířová podložka
                40        Válcový šroub M8x25
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Řez B-B

10

Panel division

38 37.2 37

Řez C-C
Panel division

35.1
35.2

14

35.2

39
15

10

23.4

Řez A-A

Panel division

23.1

23

ca. 50

23.2

A
1)

Spojení přípojnic Izolační část

Spojení skříň/skříň Spojení uzemňovací přípojnice

Obr. 5/9:  Montáž rozváděče

               14 Spojovací příložka skříň/skříň
               15 Hlavní uzemňovací přípojnice
               23 Spojení přípojnic, násuvné
               23.1 Pouzdro přípojnic
               23.2 Izolační část
               23.4 O-kroužek
               35.1 Šestihranná matice
               35.2 Talířová podložka 10
               37 Válcový šroub M8x40
               37.2 Talířová podložka 8
               38 Rozpěrka
               39 Válcový šroub M10x35
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A
A

B B

35 36
Řez A-A

3535.2

35.1

Řez B-B
35.2

35.1

35.2

36

36 35

a)   Přiřazení skříně zprava

b)   Přiřazení skříně zleva

Obr. 5/10:    Montáž rozváděče
                   Spojení skříň/skříň, pohled shora
                   (bez průchodu pro odlehčení tlaku)

                   35      Vodící čep
                   35.1   Šestihranná matice
                   35.2   Talířová podložka 10
                   36      Válcový šroub M10x50



47

X

Y

Rovnoměrně namazat, 
montážní pasta AP

42

41

42

Detail X

35.2

43

35.2

35.1

Detail Y

37.2

40

44

B

665

A

C DF

1330

26
00

45

220

250

Obr. 5/11:   Konec přípojnice koncové skříně

                   35.1   Šestihranná matice
                   35.2   Talířová podložka 10
                   37.2   Talířová podložka 8
                   40      Šroub s válcovou hlavou M8x25
                   41      Přítlačná deska pro slepou zátku
                   42      Slepá zátka
                   43      Válcový šroub M10x30

Obr. 5/12:   Průchod pro odlehčení tlaku, z boku, dva systémy přípojnic,
                   nakreslena: přístavba zprava

A       Průchod pro odlehčení tlaku s absorberem 44 Šroubový materiál, baleno v sáčku příbalu
B       Průchod pro odlehčení tlaku, nahoře “ Šroubové spojení pro boční průchod pro
C       Průchod pro odlehčení tlaku, z boku odlehčení tlaku”
D       Koncová kazeta 45 Uzavírací zátka
F       Skříň
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10

11

13 13.1

12

13.2

55

13.3 13.4

L323.1 23.2 23.3 L2 L1

Obr.  5/13:   Spojení přípojnic Obr. 5/14: Montáž spojení přípojnic, znázorněno
pro 1250 A

                   23.1    Pouzdro přípojnice
                   23.2    Izolační část • L1: Odstraněna ochranný kryt
                   23.3    Kontaktní trubka • L2: Nasunuta kontaktní trubka 23.3

• L3: Nasunutá izolační část 23.2 a
kontaktní trubka 23.3

Obr. 5/15: Násuvné připojení pro plastový Obr. 5/16: Prostor pro připojení kabelů
 jednovodičový kabel (boční stěna skříně vyříznutá)

10 Násuvný  vývod 12 Svodič přepětí
11 Násuvná kabelová koncovka 13 Plech dna, dělený
K Uzemňovací vodič kabelu spojit 13.1 Redukční kroužek

se zemí zařízení, uzemnění kabelu 13.2 Držák kabelu
nevést přes koncovku 13.3 Nosný profil, na potenciálu země

13.4 Izolovaný zemní uzel plášťů  kabelů
(nestandardní)

27 Kabel vn
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5.8  Připojení  kabelů a vedení

Prostory pro připojení kabelů (I) skříní jsou vybaveny s armaturami pro připojení kabelů podle typů a velikostí kabelů
stanovených v celkovém projektu zařízení.

5.8.1   Kabely vn s plastovou izolací s násuvnými přípojkami
           (obr. 3/4, 3/11, 5/15 a 5/16)

• Uložte jednožilové kabely s plastickou izolací podle specifikace v projektovém plánu do jednotlivých skříní.

• Odstraňte přepravní kryty montované jako ochrana na kabelových vývodech.

• Odstraňte izolaci z kabelových žil, kontrolujte správné přiřazení fází a zajistěte.

• Namontujte násuvné kabelové koncovky 11 podle návodu výrobce.

• Nasuňte  koncovky do kabelových  vývodů montovaných do dna prostoru vypínače (bez otevření prostoru s
izolačním plynem) a zajistěte je šrouby.

• Vyrovnejte kabely a upevněte je na držácích 13.2.

• Uzavřete všechny nepoužité kabelové vývody, např. v náhradních skříních, vhodnými slepými koncovkami pro
zajištění nutné izolace.

5.8.2  Ovládací kabely a vedení
            (obr. 3/2 a 5/11)

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

• Ovládací kabely a vedení je nutno uložit do kabelových kanálů napravo v kabelovém prostoru (pro uložení externí
vedení).

• Připojení ze skříně do skříně se provádí pomocí násuvných konektorů v přístrojové skříňce.

5.9     Příprava systému izolačního plynu  pro provoz

Postupujte podle údajů v návodu pro obsluhu BA 427/04 - Systém izolačního plynu pro rozváděče ZX.

5.10    Závěrečné montážní práce

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

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

• Odstranit z rozváděče všechny nástroje a jiné cizí předměty.

• Kontrolovat celkový stav rozváděče.

• Kontrolovat, že jsou prostory sousedící s rozváděčem v řádném stavu.
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 6 .  UVEDENÍ DO PROVOZU/OBSLUHA

Pokyny z hlediska bezpečnosti práce

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

6.1    Uvedení do provozu

6.1.1    Přípravné práce

Při přípravě uvedení do provozu je nutno provést, ještě před připojením na vysoké napětí, tyto práce:

•  Připojit pomocné a ovládací napětí a kontrolovat správnou polaritu.

• Kontrolovat, zda mechanická a elektrická blokování splňují předem stanovené podmínky.

• Provést funkční zkoušku na ochranných zařízeních.

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

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

• Informovat místní pracovníky obsluhy o důležitých podrobnostech provozní manipulace s rozváděčem.

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

• V  prostorách kolem rozváděče přezkoušet/kontrolovat dále podle odpovědnosti případně ještě:

-  Silové kabely
-  Ovládací vedení
-  Pomocné napětí a jeho polaritu
-  Dálkové ovládání
-  Externí uzemnění s připojením na hlavní uzemňovací přípojnici 15
-  Vybavení rozvodny
-  Stav rozvodny

6.1.2   Uvedení do provozu

• Dodržet všechny důležité bezpečností předpisy.

• Vypínače zařízení ve vypnuté poloze (vypnout).

• Zapnout odpojovače pro příslušný systém přípojnice.

• Zrušit v akutním prostoru spínání existující stavy uzemnění a zazkratování.

• Připínat rozváděč po úsecích, dbát přitom na údaje REF542.

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

• Kontrolovat měření a funkce závislé na vysokém napětí.

• Dávat pozor na závady jakéhokoliv druhu.
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6.2    Provozní spínání

6.2.1  Vypínač
           (Obr. 3/2, 6/1, 6/2 a 6/4)

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

Vypnutí a zapnutí vypínače:

• Vypnutí a zapnutí se provádí volbou na řídící a ochranné jednotce pole REF542.

• Zapínání a vypínání se může provádět jen při zavřených dveřích přístrojové skříňky.

• Otevření dveří přístrojové skříňky je zásahem do koncepce blokování.

• Sledujte indikátor spínací polohy.

Nouzové ruční ovládání:

1.   Při poruše střádání motorem může být proces střádání proveden nebo dokončen ručně.

• Otevřít  dveře přístrojové skříňky 1.1.

• Zasunout střádací páku 8.9 do vybrání 8.8 a provést asi 25 zdvihů, až je indikován nastřádaný stav.

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

Význam indikace ukazatele stavu nastřádání:

            Nenastřádáno                             Nastřádáno

2. Jestliže dojde ke ztrátě ovládacího napětí při zapnutém vypínači, je možno ještě vypnout vypínač s použitím
mechanického tlačítka VYP 8.3.

Poznámka:

Při poruše ovládacího napětí nepůsobí při ručním nouzovém ovládaní ochrana proti chybné manipulaci pro
vypínač, třípolohový spínač a odpojovač.

6.2.2   Třípolohový spínač a odpojovač
           (obr. 3/2, 3/11, 6/3, 6/5 a 6/6 )

Třípolohový spínač 2 a odpojovač 19 jsou vybaveny s motorovým pohonem. Zapnutí se provádí navolením na řídící
a ochranné jednotce pole.

• Otevření dveří přístrojové skříňky je zásahem do koncepce blokování.

• Sledujte ukazatel spínací polohy na displeji LCD 5.1 nebo na řídící jednotce.

• Na pohonu třípolohového spínače 3 zachytí senzory 29 až 32 spínací polohy:
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Odpojovač  -Q1 ZAP. příp. VYP. a uzemňovač -Q5 ZAP. příp. VYP.

• Na pohonu odpojovače 20 zachytí senzory 33 a 34 spínací polohy:

Odpojovač: -Q2 ZAP. příp. VYP.

Nouzové ruční ovládání:

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

           Výstraha !

Při ručním nouzovém ovládání nepůsobí blokovací podmínky.

• Otevřít dvéře přístrojové skříňky 1.1.

Před ručním nouzovým ovládáním je nutno vypnout příslušný jistič  (F101 příp. F102)

• Zasunout spínací kliku do dutého hřídele.

• Třípolohový spínač -Q1/-Q5:

Jestliže se nachází třípolohový spínač ve střední poloze (t.j. odpojovač a uzemňovač VYP.), tak se zapne při
otáčení doprava cca 24 otáčkami odpojovač a při otáčení doleva cca 24 otáčkami uzemňovač. Jestliže se má,
vycházíme-li ze spínací polohy “odpojovač ZAP”, dosáhnout spínací polohy “uzemňovač  ZAP, nebo opačně, tak
je nutné otáčet spínací kliku do samočinně omezené střední polohy (odpojovač a uzemňovač VYP) a kliku vysunout
a opět znovu nasunout. Opětným zasunutím kliky se automaticky uvolní další spínání.

• Odpojovač -Q2:

• Odpojovač zapnout 24 otáčkami doprava a vypnout 24 otáčkami doleva.

Poznámka:

Každou spínací manipulaci provést až na doraz do příslušné koncové polohy.

• Sledujte mechanické a elektrické ukazatele spínací polohy.

6.2.3  Podpěťové spouště

Podpěťové spoustě se používají optimálně.  Aby se při uzemnění odbočky zabránilo vypnutí vypínače podpěťovou
spouští při ztrátě napětí, předpokládá se blokováni táhlem nebo bowdenem.

6.3    Sledování indikačních a monitorovacích zařízení

6.3.1 Monitorování plynu
          (obr. 3/11 a  6.1)

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

e
) je uveden v  čl. 2.1. Monitorování se provádí senzory 4, 7 a  21.

Jestliže klesne tlak plynu pod minimální provozní přetlak, signalizuje dioda na řídící a ochranné jednotce pole, že se
má izolační plyn doplnit.
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Poznámka:

Jestliže je skříň odpojena po relativně dlouhou dobu (několik týdnů), musí zůstat zapnutý jistič F116 pro napájení
REF542 pomocným napětím. Jedině tímto způsobem je zajištěno monitorování izolačního plynu.

Podrobnosti o plynovém systému  rozváděče ZX2 jsou uvedeny v návodu na obsluhu BA 427/04.

6.3.2   Elektrická a mechanická indikace a kontrola

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

6.4      Zkušební postupy

6.4.1   Zkouška beznapěťového stavu
           (obr. 6/1)

Pro ověření beznapěťového stavu jsou skříně  vybaveny nízkokapacitním napěťovým indikačním systémem NO/
LRM, včetně příslušné (ruční) indikační jednotky s připojovací zástrčkou.

Podrobnosti viz IEC 61243, část 5.

Poznámka:

Je dovoleno použití jen takových indikačních přístrojů,  které vyhovují normám IEC a technické konstrukci
indikačního systému příslušného rozváděče!

Poznámka:

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

Zkoušení beznapěťového stavu se provádí s násuvnou indikační jednotkou na odpovídajícím páru měřících zdířek 6
v ovládacím prostoru skříně.

Použití indikačního přístroje:

• Bezprostředně před a po použití ověřit správnou funkci indikačního přístroje např. s propojovací zkoušečkou KSP.
Indikovaná hodnota musí být signalizována jednoznačně.

• Připojené provozní napětí je indikováno signálem.

• Postupovat podle individuálního návodu k použití indikačního přístroje pro příslušný rozváděč!

Postup propojovací zkoušky:

• Provést propojovací zkušební postup jako funkční zkoušku na všech vazebních komponentech např. s propojovací
zkoušečkou KSP.

• Propojovací zkouška je opakovací zkouška podle IEC 61243, část 5.
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6.4.2     Zkouška sledu fází

Zkoušku sledu fází, např. při existenci více přívodů, je možno provádět s vhodným fázovacím zařízením na měřících
zdířkách 6 kapacitního napěťového indikačního systému.

Postup zkoušky:

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

• Provést kontrolu funkce přístroje před zahájením zkoušky.

• Nepřekročit maximální dovolenou délku měřících vedení pro fázi.

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

• Vždy důsledně postupovat podle návodu pro použití fázovacího zařízení!

6.4.3   Vysokonapěťové zkoušky
           (obr. 6/1 a 6/8)

Zkušební zástrčky, které jsou k dispozici pro provádění vysokonapěťových zkoušek uvedené na obr. 6/8, jsou  vhodné
pro následující aplikace až do napětí 24 kV včetně.

Pro vysokonapěťové zkoušky napěťové hladiny 36 kV je zapotřebí zvláštní zkušební uspořádání. Příslušné
informace sdělí výrobce rozváděče.

Jestliže se vezmou v úvahu senzorové systémy a řídící a jistící jednotka pole, tak nesmí zkušební napětí překročit
následující hodnoty:

• Zkoušení kabelů stejnosměrným napětím:

- Rozváděč 12 kV: 48 kV1)

- Rozváděč 24 /36kV: 70 kV1)  až 1 hodinu.
Vyšší hodnoty na dotaz.

• Izolační zkouška rozváděče při příslušném střídavém zkušebním napětí:

- Rozváděč 12 kV: 28 kV
- Rozváděč 24 kV: 50 kV
- Rozváděč 36 kV: 70 kV

Provedení napěťových zkoušek:

• Odpojit  rozváděče v souladu s příslušnými bezpečnostními předpisy a zajistit ho proti opětnému zapnutí.

• Ověřit beznapěťový stav s vhodným ručním indikačním přístrojem na měřících zdířkách 6 kapacitního napěťového
indikačního systému.

1)    Platí pro integrované napěťové senzory. U násuvně provedených napěťových senzorů nebo  napěťových transformátorů se
mohou povolit kabelová zkušební napětí přípustná podle DIN, jestliže se senzory vysunou.
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• Odšroubovat svodiče přepětí, kde jsou montovány.

• Kontrolovat zkušební zástrčku pro zajištění, aby její povrch byl čistý a suchý, a provést očištění, kde je to nutné.

• Silikonové součásti zkušební zástrčky natřít tukem podle návodu.

• Vyšroubovat zaslepovací kabelové zástrčky z volných kabelových vývodů.

• Zasunout zkušební zástrčku do připraveného kabelového vývodu a přišroubovat.

Poznámky:

• Namontovat zkušební zástrčky pro napěťové zkoušky jen po dobu trvání těchto zkoušek.

• Pro dobu trvání zkoušení se zkušebním napětím až do jmenovitého zkušebního střídavého napětí zazkratovat
měřící zdířky 6 v příslušných skříních.

• Pro provedení kabelových zkoušek ve spínacím stavu  “odbočka odpojena a uzemněna”, se zruší  uzemnění
kabelu vypnutím vypínače. Toto se provede použitím jeho mechanického tlačítka VYP pro vypnutí vypínače (viz
také čl. 3.9).

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

Zkušební zástrčky, které jsou k dispozici pro provádění proudových zkoušek, jsou vhodné pro následující aplikace:

• Zkoušení jistících funkcí řídící a jistící jednotky pole REF542 pomocí vstřikování primárního  proudu.

Poznámka:

Při přezkoušení ochranného zařízení REF542 je nutno dbát na následující:

Během ochranného impulzu je na vybavovací cívce VYP vypínače vybavovací povel. Aby se zabránilo  poškození
vybavovací cívky, musí se při zkoušce vypínač vybavovacím povelem vypnout a tím přerušit  obvod zkušebního
proudu nebo budícího signálu REF542.

• Provedení pracovního uzemnění pomocí uzemňovací a zkratovací soupravy.

Zkratová odolnost zkušebních proudových zástrček musí odpovídat podmínkám jednotlivého rozváděče.

Manipulace se zástrčkami pro proudové zkoušky:

• Odpojit  prostor rozváděče v souladu s příslušnými bezpečnostními předpisy podle DIN VDE 0105 a  zajistit ho
proti opětnému zapnutí.

• Ověřit beznapěťový stav s vhodnou (ruční) indikační jednotkou na měřících zdířkách 6 kapacitního napěťového
indikačního systému.

• Odšroubovat svodiče přepětí, kde jsou montovány, nebo

• odšroubovat zaslepovací kabelové zástrčky z  volných kabelových vývodů.

• Kontrolovat zkušební zástrčky pro zajištění, že její povrch je čistý a suchý, a provést očištění, kde je to nutné.

• Zasunout zkušební zástrčky do připravených kabelových vývodů a přišroubovat.
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6.4.5    Pracovní uzemnění

a) Zařízení se dvě systémy přípojnic

U zařízení se dvěma systémy přípojnic je možno uzemnit přípojnice přes příčnou spojku.

b) Zařízení s jedním systémem přípojnic:

• Uzemnění přípojnic s podélnou spojkou/stoupacím vedením, jak je uvedeno v čl.3.9.3

• Uzemnění s uzemňovací/zkratovací soupravou.

Manipulace při uzemnění s uzemňovací/zkratovací soupravou:
(obr. 6/1 a 6/9)

Pro zřízení pracovního uzemnění se používají zástrčky pro proudové zkoušky popsané v čl. 6.4.4 ve spojení s příslušnými
kabelovými soupravami na zkratování a uzemnění Zkratová odolnost kabelové soupravy musí odpovídat podmínkám
rozváděče.

Výstraha!

Při manipulaci dbejte na poznámky v čl. 3.9 o blokovacích závislostech!

• Odpojit prostor rozváděče v souladu s příslušnými bezpečnostními předpisy a zajistit ho proti opětnému zapnutí.

• Ověřit beznapěťový stav s vhodným (ručním) indikačním přístrojem na měřících zdířkách 6 kapacitního napěťového
systému.

• Odšroubovat svodiče přepětí, kde jsou montovány, nebo

• odšroubovat zaslepovací kabelové zástrčky z volných kabelových vývodů.

• Kontrolovat zkušební zástrčku pro zajištění, že její povrch je čistý a suchý, a provést očištění, kde je to nutné.

• Pečlivě sešroubovat zkratovací a uzemňovací kabelovou soupravu se zkušební zástrčkou.

• Připojit společný uzemňovací vodič kabelové soupravy na uzemňovací svorku skříně.

• Zasunout zkušební zástrčky do připravených kabelových vývodů a pevně přišroubovat.

6.5.   Aplikace předpisů o rentgenovém  záření

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

Z  toho vyplývá:

• Použití vakuových zhášedel při jmenovitém napětí je zcela bezpečné.

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

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

• Nepřekročení místní dávkové intenzity ve vypnuté poloze vakuového zhášedla závisí na dodržení jmenovité hodnoty
vzdálenosti kontaktů, což je automaticky zajištěno při správné funkci pohonu a přenosu síly.
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Obr. 6/1: Indikační prostor na skříni Obr. 6/2: Manipulace se zámkem dveří

1.1 Dveře přístrojové skříňky • Otevření dveří ovládací skříňky:
5 Ovládací a jistící jednotka pole -  Odemknout bezpečnostní zámek (pokud je montován)

REF542 -  Uvolnit obrtlík s dvouzubým klíčem
5.1 Displej LCD (příklad provedení) -  Vysunout uzavírací páku ven o úhel 45 ° potom
5.2 Svítící diody     pootočit nahoru doleva o úhel asi 135 ° až na
6 Měřící zdířky pro kapacitní napěťový     doraz.

indikační  systém • Zavíraní dveří ovládací skříňky:
-  Postup pro otevření v opačném sledu

1.1     Dveře  přístrojové skříňky
28      Zámek dveří
28.1   Obrtlík
(28.2)  Bezpečností zámek (pokud je objednán)
28.3   Dvouzubý klíč
28.4   Uzavírací páka

1.1

28

28.4

(28.2)

28.3

28.1

5

5.1

5.2

6

20.1

20.2

31 30 29 32

20

3.4

3.3

3.2

3.1

3

34 33

1.1

Obr. 6/3: Pohon  třípolohového spínače a odpojovače

3        Pohon třípolohového spínače
3.1     Dutá hřídel (ruční nouzové ovládání)
3.2     Mechanický ukazatel stavu
3.3     Vačka pro spínací polohu VYP

třípolohového spínače
3.4     Motor pohonu pro třípolohový spínač
20      Pohon odpojovače
20.1   Dutá hřídel (ruční nouzové ovládání)
20.2   Mechanický ukazatel stavu
29      Senzor  odpojovače -Q1 ZAP.
30      Senzory odpojovače -Q1 VYP.
31      Senzor uzemňovače ZAP.
32      Senzor uzemňovače VYP.
33      Senzor odpojovače -Q2 ZAP.
34      Senzor odpojovače -Q2 VYP.
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8.9

8.8

8.7

8.6

8

8.1
8.2

8.3

8.4

8.5

Obr. 6/4: Ruční nouzové ovládání, Obr. 6/5: Ruční nouzové ovládání, třípolohový
vypínač  VD4 X spínač UX2TE

8 Pohon vypínače
8.1 Přední deska
8.2 Tlačítko ZAP.
8.3 Tlačítko VYP
8.4 Počítadlo spínacích cyklů
8.5 Mechanický ukazatel spínací polohy
8.6 Typový štítek
8.7 Indikátor stavu nastřádání
8.8 Vybrání pro páku střádání 8.9
8.9 Páka  střádání pro nouzové ruční ovládání

Obr. 6/6:  Ruční nouzové ovládání, odpojovač UX2T    Obr. 6/7:   Pohled na pružinový střádačový
                                                                                                                                pohon vypínače, sejmutá přední stěna
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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
                 také použitelné jako pracovní uzemnění
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 7.  ÚDRŽBA

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

Inspekce: Zjištění stávajícího stavu

Údržba: Opatření pro zachování požadovaného stavu

Oprava: Opatření pro obnovení požadovaného stavu.

7.1    Všeobecně

Při  provádění údržbářských prací je  nezbytné dbát na následující:

• Důležité předpisy v čl. 1.2.2

• Pokyny z hlediska bezpečnosti práce v čl. 6

• Normy a předpisy země, kde se instalace provádí.

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

Sledujte a dodržujte Návod k obsluze ABB pro manipulaci s izolačním plynem a chování při poruchových stavech.
Předpisy pro manipulaci s SF

6
 platí také podle smyslu pro dusík.

• Zajistěte, aby byly tyto předpisy a návody stále k dispozici v rozvodně.

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

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

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

• Systém izolačního plynu BA 427/04

• Vakuový vypínač VD4 X BA 436

Další podrobnosti jsou uvedené v technické dokumentaci zařízení (např. také dohodnuté zvláštní pracovní podmínky).

7.2    Inspekce a údržba

• Za normálních provozních podmínek  (viz čl. 1.3) má být provedena kontrola pohonu nejpozději  po 10 letech
nebo po 10.000 spínacích cyklech vypínače nebo 2.000 spínacích cyklech třípolohového spínače nebo odpojovače
k tomu vyškoleným kvalifikovaným elektrikářem.

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

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

       -   Spínacích přístrojů

       -   Řídící a jisticí jednotky pole REF542.

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

Čištění

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

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

• Čištění povrchu všeobecně:

-  Suché usazeniny prachu s malou přilnavostí odstranit měkkým suchým hadrem.

-  Silně přilnavá znečištění odstranit se slabě alkalickým čistícím prostředkem pro domácnost, nebo s Rivoltou
BWR 210.

• Čištění povrchů izolačních materiálů a proudovodných součástí (kromě  prostorů s plynem ):

-  Malá znečištění s Rivoltou BWR 210

-  Silně přilnavá znečištění se studeným čistícím prostředkem 716.

• Čištění silikonových dílů, násuvných kabelových koncovek a přípojek přípojnic s čističem kabelů MAB.

• Po čištění opláchnout čistou vodou a řádně osušit.

7.2.1  Vakuový vypínač
          (obr. 6/7)

Vakuový vypínač má dlouhou provozní životnost. Jeho pohon má malé nároky na údržbu a póly vypínače údržbu
nevyžadují.

Další informace je možno zjistit v návodu pro obsluhu BA 436.

7.2.2  Třípolohový spínač a odpojovač

• Třípolohový spínač a odpojovač nevyžadují údržbu po dobu 2.000 spínacích cyklů.

7.2.3     Plynový systém a jeho údržba

Informace je možno zjistit v příslušných článcích návodu pro obsluhu BA 427/04.

7.2.4    Výstupní filtr

Rohože filtru je nutno vyměnit podle potřeby. Zde je nutno dbát na ustanovení o inspekci a údržbě v čl. 7.2.

Postup při výměně:

• Sejmout lamelovou mřížku.

      Zabrat konečky prstů ve vybráních na spodním konci filtru.
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• Vyměnit rohož filtru.

• Opět vložit lamelovou mříž.

Náhradní vložky rohože filtru:

                                                                        Č. součásti (označení
                                                                        pro objednávku)

• Rohož filtru pro nástavbu ventilátoru:        GCE0995403P0100
• Rohož filtru pro přístrojovou skříňku:         GCE0995404P0100

7.3        Opravy

• Poškozená místa nátěru na dílech z ocelového plechu a podobných ocelových dílech zbavit bezvadně mechanicky
rzi např. drátěným kartáčem. Okolní nátěr lehce obrousit a celou plochu pečlivě odmastit. A potom ihned nanést
základ proti rzi a po odpovídající době vytvrzení krycí lak. Používat jen vhodné a navzájem slučitelné nátěry.

Použít krycí lak ve standardním barevném odstínu RAL 7035 nebo příslušný speciální barevný odstín.

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

Poznámka:

•    Při veškerých prácích v plynových prostorech je nezbytné postupovat podle článku o opatřeních bezpečnosti
práce v návodu pro obsluhu BA 427/04.

•   Opatrnost při práci v plynových prostorech!  Podle  koncentrace plynu může hrozit  nebezpečí zadušení!

7.4    Pracovní a  pomocné materiály

7.4.1 Pracovní materiály

Č. součásti (označení
pro objednávku)

• Systém izolačního plynu:
 -  Dusík (N

2
) GCE0990267P0100

         Stupeň čistoty 4.6

Forma dodávky: Dusík stlačený v ocelových lahvích

-    Fluorid sírový (SF
6
) GCE0990253P0103

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

Poznámka:

Jestliže se nedají vyloučit extremní teploty ≤ 50 °C, kde se plynové láhve skladují, přepravují nebo  přechodně
skladují venku při přímém vystavení slunečnímu záření, je nutno požadovat při objednání z bezpečnostních důvodů
redukční faktor plnění 0,75 kg/l obsahu láhve!
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• Materiál vysoušecího prostředku:

Sáček vysoušecího prostředku podle DIN 55 473 GCE0990443P0100
Obsah  sáčku:  210 g

7.4.2   Pomocné  materiály

• Mazadla:
     -  Isoflex  Topas NB52 GCE0007249P0100

• Montážní pasta AP,
pro násuvné spoje silikon / epoxidová pryskyřice GCE0009098P0100

• Čistící prostředky pro všeobecné čistění:

Rivolta BWR 210, GCE0007707P0100

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

Čistící přípravek za studena 716, GCE0007706P0100

• Čistící prostředek na silikonovou pryž:
Kabelový čistič MAB GCE0009100P0100

• Nátěr:
Standardní barevném odstínu RAL 7035
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Informace uvedené v této publikaci jsou platné pro uvedené zařízení v době vydání.
Změny mohou být prováděny bez oznámení.


