
ROZVÁDĚČ SAFEPLUS JE DODÁVÁN SPOLU S NÁSLEDUJÍCÍM STANDARDNÍM
VYBAVENÍM:
• Zkratovače

• Ovládací mechanismy se zabudovaným mechanickým blokováním

• Ovládací páky

• Zařízení pro visací zámky u všech spínacích funkcí

• Průchodky pro připojení kabelu, na přední straně s kryty kabelů

• Manometr pro monitorování tlaku/hustoty plynu SF6

• Závěsná oka pro snadnou manipulaci

• Všechny jednotky jsou konstruovány tak, aby do nich bylo možno následně zabudovat jednotku

dálkového ovládání a monitorování

Moduly, které jsou k dispozici pro fiadu SafePlus:

SafePlus je vyrábûn v souladu s pfiísn˘mi normami na zaji‰tûní jakosti a ochrany Ïivotního prostfiedí.

Vynikající úroveÀ v tûchto oblastech je potvrzena udûlením osvûdãení podle ISO 9001 a ISO 14001. SafePlus

je z 90–95 % recyklovateln˘ a pro usnadnûní recyklace jsou plastové díly jednotlivû znaãeny.

Jakost a ochrana Ïivotního prostfiedí

ABB EJF Telefon: +420 5 4715 2465
VídeÀská 117 +420 5 4715 2729
658 67 Brno
âeská republika Fax: +420 5 4715 2451
E-mail:info@abbejf.cz +420 5 4715 2192
http://www.abbejf.cz

Vûtrné elektrárnyDrobné prÛmyslové
objekty

Kompaktní
sekundární stanice

Hotely, nákupní
centra, kanceláfiské
budovy, obchodní
centra atd.

Osvûtlení
podzemních prostor
v dolech, tunelech
a podzemní dráze

ROZVÁDĚČ SAFEPLUS JE NAVRŽEN PRO POUŽITÍ V NÁSLEDUJÍCÍCH APLIKACÍCH

SafePlus
12/25 kV
DISTRIBUČNÍ KOMPAKTNÍ ROZVÁDĚČ
IZOLOVANÝ PLYNEM SF6

ABB EJF

SafePlus je kompaktní rozvádûãov˘ systém pro distribuãní sítû do 25 kV. Rozvádûã má vynikající

flexibilitu vzhledem k moÏnosti jeho roz‰ífiení a kombinace plnû modulárních a ãásteãnû modulárních

konfigurací.V kombinaci se SafeRing, coÏ je ABB standardní distribuãní rozvádûã (Ring Main Unit),

pfiedstavují kompletní fie‰ení pro distribuãní sítû 12/25 kV.

Rozvádûãe SafePlus a SafeRing mají totoÏná uÏivatelská rozhraní.

Rozvádûã SafePlus je kompletnû hermeticky uzavfien˘ systém ve skfiíních z nerezového ocelového

plechu, které obsahují v‰echny ãásti a spínací prvky nacházející se za provozu pod napûtím.Tyto

utûsnûné ocelové skfiínû spolu s konstantními atmosférick˘mi podmínkami zaji‰Èují vysokou úroveÀ

spolehlivosti, bezpeãnosti osob a tvofií systém nevyÏadující témûfi Ïádnou údrÏbu.Volitelnû mÛÏe b˘t

dodána externí pfiípojnice pro dosaÏení plné modularity.Tato externí pfiípojnice je navíc násuvného typu,

plnû izolovaná a odstínûná pro zaji‰tûní spolehlivosti a klimatické nezávislosti.

Koncepce rozvádûãe SafePlus nabízí fiadu moÏností a to buì kombinaci odpínaã – pojistka nebo

v˘konov˘ vypínaã s relé pro ochranu transformátoru. SafePlus poskytuje ‰irok˘ v˘bûr ochrann˘ch relé

pro vût‰inu aplikací.

SafePlus mÛÏe b˘t také dodáván nebo doplnûn pfii retrofitu jednotkou dálkového ovládání a monitorování.

V‰eobecnû

DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ:
• nástavec přípojnice LHS/RHS
• externí přípojnice
• měření
• prostor nn
• manometr a signalizační kontakt (1 zapínací) od tlakového indikátoru se zapojením na svorky
• zkoušečka napětí Pfisterer DSA-2
• kryt kabelu s průzorem
• kryt kabelu pro dvojité T
• tlačítko nouzového vypínání
• pomocný spínač pro signalizaci polohy vakuového vypínače (2 zapínací + 2 rozpínací kontakty)
• pomocný spínač pro signalizaci odpojené polohy (2 zapínací + 2 rozpínací kontakty)
• pomocný spínač pro signalizaci polohy uzemňovače (2 zapínací + 2 rozpínací kontakty)
• kontakt pro signalizaci – vakuový vypínač vybaven (1 zapínací)
• pomocný spínač pro signalizaci polohy odpínače (2 zapínací + 2 rozpínací kontakty)
• pomocný spínač pro signalizaci zapůsobení pojistky (1 zapínací kontakt)
• zkušební kabelové průchodky
• kryty kabelu odolné proti oblouku, kompletní včetně blokování
• blokované kabelové kryty
• nemagnetické kabelové podpěrné příčky
• samostatný základový rám (výška = 450 mm)
• blokovací systém Ronis, EL 11 AP
• měření proudu
• zařízení na potlačení oblouku
• integrovaná jednotka pro ovládání a monitorování (ICMU)
• vypínací spoušť
• vypínací a zapínací spoušť
• motorový pohon
• kapacitní napěťový indikátor
• indikátor zkratu
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CSG A B C

1-pole 371 297 338
2-pole 696 622 663
3-pole 1021 947 988
4-pole 1346 1272 1313
5-pole 1671 1597 1638

AJednotka dálkového ovládání a monitorování

Komunikace

Řídící centrum

INDIKACE NAPĚTÍ
A ZKRATŮ
SafePlus je možno vybavit kapacitní
napěťovou indikací a to buď pevně
připojenou, nebo násuvného typu,
jakož i elektronickými indikátory
zkratu pro jednoduchou indikaci
poruchy.

ZAŘÍZENÍ NA POTLAČENÍ
OBLOUKU
Kompaktní rozváděč SafePlus může
být dodán se zařízením na potlačení
oblouku, které při vzniku vnitřního
obloukového zkratu automaticky
zapíná na průchodkách napáječe.

MOTOROVÉ OVLÁDÁNÍ
Standardně jsou pro spínače kabelů
a transformátoru dodávány ruční
pohony. Volitelně mohou být
vybaveny motorovým pohonem.

KABELOVÉ PŘIPOJENÍ
SafePlus je vybaven standardními
průchodkami podle normy DIN
47676. Všechny průchodky mají
stejnou výšku od země a jsou
chráněny kabelovými kryty.
Kabelové kryty mohou být dodávány
s blokováním na uzemňovače.
Volitelně jsou k dispozici kabelové
kryty odolné proti oblouku. Je
možno také připojovat paralelní
kabely se speciálním dvojitým
kabelovým krytem.

BLOKOVÁNÍ ZÁMKEM
SafePlus může být dodáván
s blokovacím systémem na klíč,
který slouží k blokování vypínačů,
spínačů a uzemňovačů.
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ZKUŠEBNÍ PRŮCHODKY
Rozváděč SafePlus může být
vybaven zkušebními průchodkami
pro jednoduché odzkoušení kabelu.
Tyto zkušební průchodky jsou
umístěny na přední straně
rozváděče. Pokud jsou současně
použity zkušební průchodky
i jednotka dálkového ovládání
a monitorování, umístí se tato
jednotka na horní část rozváděče.

VYPÍNAČ S RELÉ
Jestliže se zvolí vakuové vypínače
pro jištění transformátoru,
používáme standardní relé 
ABB PR512 s vlastním napájením
a se zařízením ochrany při zemním
spojení. Avšak SafePlus umožňuje
použití většiny moderních
elektronických relé jako např.
skupiny výrobků ABB SPACOM
a REF. Pro nestandardní relé je
potřebný prostor v horní části
jednotky nn.

POJISTKY
Jestliže se zvolí kombinace
odpínače s pojistkami pro jištění
transformátoru, jsou pojistková
pouzdra umístěna za samostatně
blokovaným krytem z přední strany
jednotky. Pro snazší výměnu
pojistky se používá pro demontáž
krytu pojistkového pouzdra ovládací
páka. Vybavovací systém pojistek
se nachází v přední části. Toto
řešení zajišťuje dokonalou
vodotěsnost.

e

f

MODULARITA A EXTERNÍ PŘÍPOJNICE
V‰echny moduly s vyjímkou skfiínû mûfiení mají ‰ífiku jen 325 mm.

SkfiíÀ mûfiení má ‰ífiku 650 mm vãetnû pfiipojení na pfiípojnici.

SafePlus se mÛÏe konfigurovat s maximálnû 5 moduly v 1 nádobû SF6

s interní pfiípojnicí. Pro konfiguraci rozvádûãe s více neÏ 5 moduly je

moÏno spojit tolik nádob, kolik je zapotfiebí s pouÏitím externí

pfiípojnice.Alternativnû mÛÏe b˘t cel˘ rozvádûã konfigurován plnû

modulárnû s pouÏitím externí pfiípojnice mezi v‰emi moduly.

Externí pfiípojnice je plnû izolovaná a stínûná pro zachování 

klimatické nezávislosti a fie‰ení nevyÏadující údrÏbu.

Interní pfiípojnice mÛÏe pfiená‰et max. 630 A, zatímco externí 

pfiípojnice  má jmenovit˘ proud 1250 A. Externí pfiípojnice 

umoÏÀuje také pouÏití násuvn˘ch typÛ napûÈov˘ch

transformátorÛ a proudov˘ch transformátorÛ

s kruhov˘m jádrem pro jednoduché mûfiení bez skfiínû

mûfiení.

JIŠTĚNÍ TRANSFORMÁTORU
SafePlus nabízí pro ji‰tûní transformátoru moÏnost v˘bûru mezi kombinací

odpínaãe s pojistkami a kombinací vypínaãe s relé. Kombinace odpínaãe

s pojistkami poskytuje optimální ji‰tûní proti zkratÛm, zatimco volba vypínaãe

s relé poskytuje lep‰í ji‰tûní proti nízk˘m nadproudÛm.Vypínaã s relé se vÏdy

doporuãuje pro vût‰í transformátory.

Jmenovité napětí kV 12 17,5 25 12 17,5 25 12 17,5 25
Zkušební střídavé napětí kV 38 38 50 38 38 50 38 38 50
Zkuš. napětí při atmosf. impulzu kV 95 95 125 95 95 125 95 95 125
Jmenovitý proud A 630 630 630 200 200 200
Vypínací schopnost pro:
obvod uzavřené smyčky A 630 630 630
nezatížený kabel A 135 135 135
nezatížený transformátor A 20 20 20
zemní spojení A 200 150 150
nezatíž. kabel při zem. spojení A 115 87 87
zkratový vypínací proud kA 20 16 16
Zapínací schopnost kA 53 40 40 50 40 40 53 40 40
Krátkodobý výdržný proud 1 s kA 21 16 16 21 16 16

Odpínač kabelové Transformátorová Zkratovač kabelové
smyčky odbočka smyčky

SafePlus je odzkou‰en v podle publikací IEC 60265, IEC 60129, IEC 60056, IEC 60420 a IEC 60694, které
odpovídají pfiíslu‰n˘m normám âSN: âSN 35 4211-1, âSN EN 60129, âSN 35 4220, âSN 35 4230, 
âSN 35 4205 (pfiipravované âSN EN 60694).

SafePlus
PouÏití integrované jednotky dálkového ovládání a monitorování nabízí fiadu v˘hod. Rychlou identifikací

poruchy a jejím izolováním je moÏno podstatnû zkrátit dobu v˘padku. Snadná moÏnost rekonfigurace

a sledování zátûÏe pfiispívají k úãinnûj‰ímu vyuÏívání sítû.Také je moÏno dokumentovat jakost napájecího

napûtí. Jednotka dálkového ovládání a monitorování tvofií integrální souãást kompaktního rozvádûãe

SafePlus. Je dodávána kompletnû pfiipojená k zafiízením pro fiízení motoru a monitorovacímu zafiízení. Pro

pfiípadnou rekonstrukci je zde definované rozhraní, které usnadÀuje instalaci jednotky pfii retrofitu. Pro

zpracování signálÛ se pouÏívá jednotka dálkového ovládání ABB RTU211.

FUNKCE:
• dálkové ovládání a indikace polohy

• monitorování zkratových indikátorů

• monitorování tlaku/hustoty plynu SF6

• indikace polohy zařízení na potlačení oblouku

PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ:
• deska rozhraní DPI (Direct Process Interface) pro:

– monitorování proudu na vn straně s transformátory s kruhovým jádrem

– monitorování proudu a napětí na nn straně distribučních transformátorů 

(monitorování jakosti napájení)

KOMUNIKACE:
Jednotka mÛÏe b˘t vybavena rÛzn˘mi typy komunikaãních zafiízení. Komunikace s vnûj‰ím prostfiedím,

napfi. pomocí radiov˘ch signálÛ, probíhá pfies sériové komunikaãní rozhraní RS232, které tvofií standardní

v˘bavu dodávky rozvádûãe.

Jednotka mÛÏe b˘t také vybavena telekomunikaãním modemem nebo 

vlastním modemem ABB pro komunikaci 

po vedení nebo pfies obrazovkov˘ 

terminál.

Dálkové ovládání a monitorování Š x V x H mm 645 X 268 X 220
Terminál pro dálk. ovl. RTU211
Pomocné napájení DC 24-110V nebo AC 110/220V
Nabíječka 2,8A, nabíjecí proud 0,8A
Baterie 2x12V (24V), 20Ah

Komunikační protokoly RP 570/571 standardní
IEC 870-5-101 s kartou převodníku protokolu
DNP 3.0 s kartou převodníku protokolu
Modbus RTU s kartou převodníku protokolu

Modem ABB 23WT63, připoj. trvalou linkou modem V 23 pro bodovou komunikaci
nebo radiokomunikaci s přenosovou
rychlostí 1200 Bd

Westermo TD-22, modem s volbou CCITT V.22bis, 2400 bit/s
CCITT V.22bis, Bell 212A, 1200 bit/s
CCITT V.21bis, Bell 103, 300 bit/s
CCITT V.23bis, 1200/75 bit/s

Komunikace po napájecí síti ABB DLM-100

Jednotka dálkového ovládání a monitorování

TECHNICKÉ PARAMETRY
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pohony. Volitelně mohou být
vybaveny motorovým pohonem.

KABELOVÉ PŘIPOJENÍ
SafePlus je vybaven standardními
průchodkami podle normy DIN
47676. Všechny průchodky mají
stejnou výšku od země a jsou
chráněny kabelovými kryty.
Kabelové kryty mohou být dodávány
s blokováním na uzemňovače.
Volitelně jsou k dispozici kabelové
kryty odolné proti oblouku. Je
možno také připojovat paralelní
kabely se speciálním dvojitým
kabelovým krytem.

BLOKOVÁNÍ ZÁMKEM
SafePlus může být dodáván
s blokovacím systémem na klíč,
který slouží k blokování vypínačů,
spínačů a uzemňovačů.
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ZKUŠEBNÍ PRŮCHODKY
Rozváděč SafePlus může být
vybaven zkušebními průchodkami
pro jednoduché odzkoušení kabelu.
Tyto zkušební průchodky jsou
umístěny na přední straně
rozváděče. Pokud jsou současně
použity zkušební průchodky
i jednotka dálkového ovládání
a monitorování, umístí se tato
jednotka na horní část rozváděče.

VYPÍNAČ S RELÉ
Jestliže se zvolí vakuové vypínače
pro jištění transformátoru,
používáme standardní relé 
ABB PR512 s vlastním napájením
a se zařízením ochrany při zemním
spojení. Avšak SafePlus umožňuje
použití většiny moderních
elektronických relé jako např.
skupiny výrobků ABB SPACOM
a REF. Pro nestandardní relé je
potřebný prostor v horní části
jednotky nn.

POJISTKY
Jestliže se zvolí kombinace
odpínače s pojistkami pro jištění
transformátoru, jsou pojistková
pouzdra umístěna za samostatně
blokovaným krytem z přední strany
jednotky. Pro snazší výměnu
pojistky se používá pro demontáž
krytu pojistkového pouzdra ovládací
páka. Vybavovací systém pojistek
se nachází v přední části. Toto
řešení zajišťuje dokonalou
vodotěsnost.

e

f

MODULARITA A EXTERNÍ PŘÍPOJNICE
V‰echny moduly s vyjímkou skfiínû mûfiení mají ‰ífiku jen 325 mm.

SkfiíÀ mûfiení má ‰ífiku 650 mm vãetnû pfiipojení na pfiípojnici.

SafePlus se mÛÏe konfigurovat s maximálnû 5 moduly v 1 nádobû SF6

s interní pfiípojnicí. Pro konfiguraci rozvádûãe s více neÏ 5 moduly je

moÏno spojit tolik nádob, kolik je zapotfiebí s pouÏitím externí

pfiípojnice.Alternativnû mÛÏe b˘t cel˘ rozvádûã konfigurován plnû

modulárnû s pouÏitím externí pfiípojnice mezi v‰emi moduly.

Externí pfiípojnice je plnû izolovaná a stínûná pro zachování 

klimatické nezávislosti a fie‰ení nevyÏadující údrÏbu.

Interní pfiípojnice mÛÏe pfiená‰et max. 630 A, zatímco externí 

pfiípojnice  má jmenovit˘ proud 1250 A. Externí pfiípojnice 

umoÏÀuje také pouÏití násuvn˘ch typÛ napûÈov˘ch

transformátorÛ a proudov˘ch transformátorÛ

s kruhov˘m jádrem pro jednoduché mûfiení bez skfiínû

mûfiení.

JIŠTĚNÍ TRANSFORMÁTORU
SafePlus nabízí pro ji‰tûní transformátoru moÏnost v˘bûru mezi kombinací

odpínaãe s pojistkami a kombinací vypínaãe s relé. Kombinace odpínaãe

s pojistkami poskytuje optimální ji‰tûní proti zkratÛm, zatimco volba vypínaãe

s relé poskytuje lep‰í ji‰tûní proti nízk˘m nadproudÛm.Vypínaã s relé se vÏdy

doporuãuje pro vût‰í transformátory.

Jmenovité napětí kV 12 17,5 25 12 17,5 25 12 17,5 25
Zkušební střídavé napětí kV 38 38 50 38 38 50 38 38 50
Zkuš. napětí při atmosf. impulzu kV 95 95 125 95 95 125 95 95 125
Jmenovitý proud A 630 630 630 200 200 200
Vypínací schopnost pro:
obvod uzavřené smyčky A 630 630 630
nezatížený kabel A 135 135 135
nezatížený transformátor A 20 20 20
zemní spojení A 200 150 150
nezatíž. kabel při zem. spojení A 115 87 87
zkratový vypínací proud kA 20 16 16
Zapínací schopnost kA 53 40 40 50 40 40 53 40 40
Krátkodobý výdržný proud 1 s kA 21 16 16 21 16 16

Odpínač kabelové Transformátorová Zkratovač kabelové
smyčky odbočka smyčky

SafePlus je odzkou‰en v podle publikací IEC 60265, IEC 60129, IEC 60056, IEC 60420 a IEC 60694, které
odpovídají pfiíslu‰n˘m normám âSN: âSN 35 4211-1, âSN EN 60129, âSN 35 4220, âSN 35 4230, 
âSN 35 4205 (pfiipravované âSN EN 60694).

SafePlus
PouÏití integrované jednotky dálkového ovládání a monitorování nabízí fiadu v˘hod. Rychlou identifikací

poruchy a jejím izolováním je moÏno podstatnû zkrátit dobu v˘padku. Snadná moÏnost rekonfigurace

a sledování zátûÏe pfiispívají k úãinnûj‰ímu vyuÏívání sítû.Také je moÏno dokumentovat jakost napájecího

napûtí. Jednotka dálkového ovládání a monitorování tvofií integrální souãást kompaktního rozvádûãe

SafePlus. Je dodávána kompletnû pfiipojená k zafiízením pro fiízení motoru a monitorovacímu zafiízení. Pro

pfiípadnou rekonstrukci je zde definované rozhraní, které usnadÀuje instalaci jednotky pfii retrofitu. Pro

zpracování signálÛ se pouÏívá jednotka dálkového ovládání ABB RTU211.

FUNKCE:
• dálkové ovládání a indikace polohy

• monitorování zkratových indikátorů

• monitorování tlaku/hustoty plynu SF6

• indikace polohy zařízení na potlačení oblouku

PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ:
• deska rozhraní DPI (Direct Process Interface) pro:

– monitorování proudu na vn straně s transformátory s kruhovým jádrem

– monitorování proudu a napětí na nn straně distribučních transformátorů 

(monitorování jakosti napájení)

KOMUNIKACE:
Jednotka mÛÏe b˘t vybavena rÛzn˘mi typy komunikaãních zafiízení. Komunikace s vnûj‰ím prostfiedím,

napfi. pomocí radiov˘ch signálÛ, probíhá pfies sériové komunikaãní rozhraní RS232, které tvofií standardní

v˘bavu dodávky rozvádûãe.

Jednotka mÛÏe b˘t také vybavena telekomunikaãním modemem nebo 

vlastním modemem ABB pro komunikaci 

po vedení nebo pfies obrazovkov˘ 

terminál.

Dálkové ovládání a monitorování Š x V x H mm 645 X 268 X 220
Terminál pro dálk. ovl. RTU211
Pomocné napájení DC 24-110V nebo AC 110/220V
Nabíječka 2,8A, nabíjecí proud 0,8A
Baterie 2x12V (24V), 20Ah

Komunikační protokoly RP 570/571 standardní
IEC 870-5-101 s kartou převodníku protokolu
DNP 3.0 s kartou převodníku protokolu
Modbus RTU s kartou převodníku protokolu

Modem ABB 23WT63, připoj. trvalou linkou modem V 23 pro bodovou komunikaci
nebo radiokomunikaci s přenosovou
rychlostí 1200 Bd

Westermo TD-22, modem s volbou CCITT V.22bis, 2400 bit/s
CCITT V.22bis, Bell 212A, 1200 bit/s
CCITT V.21bis, Bell 103, 300 bit/s
CCITT V.23bis, 1200/75 bit/s

Komunikace po napájecí síti ABB DLM-100

Jednotka dálkového ovládání a monitorování

TECHNICKÉ PARAMETRY
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CSG A B C

1-pole 371 297 338
2-pole 696 622 663
3-pole 1021 947 988
4-pole 1346 1272 1313
5-pole 1671 1597 1638

AJednotka dálkového ovládání a monitorování

Komunikace

Řídící centrum

INDIKACE NAPĚTÍ
A ZKRATŮ
SafePlus je možno vybavit kapacitní
napěťovou indikací a to buď pevně
připojenou, nebo násuvného typu,
jakož i elektronickými indikátory
zkratu pro jednoduchou indikaci
poruchy.

ZAŘÍZENÍ NA POTLAČENÍ
OBLOUKU
Kompaktní rozváděč SafePlus může
být dodán se zařízením na potlačení
oblouku, které při vzniku vnitřního
obloukového zkratu automaticky
zapíná na průchodkách napáječe.

MOTOROVÉ OVLÁDÁNÍ
Standardně jsou pro spínače kabelů
a transformátoru dodávány ruční
pohony. Volitelně mohou být
vybaveny motorovým pohonem.

KABELOVÉ PŘIPOJENÍ
SafePlus je vybaven standardními
průchodkami podle normy DIN
47676. Všechny průchodky mají
stejnou výšku od země a jsou
chráněny kabelovými kryty.
Kabelové kryty mohou být dodávány
s blokováním na uzemňovače.
Volitelně jsou k dispozici kabelové
kryty odolné proti oblouku. Je
možno také připojovat paralelní
kabely se speciálním dvojitým
kabelovým krytem.

BLOKOVÁNÍ ZÁMKEM
SafePlus může být dodáván
s blokovacím systémem na klíč,
který slouží k blokování vypínačů,
spínačů a uzemňovačů.
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ZKUŠEBNÍ PRŮCHODKY
Rozváděč SafePlus může být
vybaven zkušebními průchodkami
pro jednoduché odzkoušení kabelu.
Tyto zkušební průchodky jsou
umístěny na přední straně
rozváděče. Pokud jsou současně
použity zkušební průchodky
i jednotka dálkového ovládání
a monitorování, umístí se tato
jednotka na horní část rozváděče.

VYPÍNAČ S RELÉ
Jestliže se zvolí vakuové vypínače
pro jištění transformátoru,
používáme standardní relé 
ABB PR512 s vlastním napájením
a se zařízením ochrany při zemním
spojení. Avšak SafePlus umožňuje
použití většiny moderních
elektronických relé jako např.
skupiny výrobků ABB SPACOM
a REF. Pro nestandardní relé je
potřebný prostor v horní části
jednotky nn.

POJISTKY
Jestliže se zvolí kombinace
odpínače s pojistkami pro jištění
transformátoru, jsou pojistková
pouzdra umístěna za samostatně
blokovaným krytem z přední strany
jednotky. Pro snazší výměnu
pojistky se používá pro demontáž
krytu pojistkového pouzdra ovládací
páka. Vybavovací systém pojistek
se nachází v přední části. Toto
řešení zajišťuje dokonalou
vodotěsnost.
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MODULARITA A EXTERNÍ PŘÍPOJNICE
V‰echny moduly s vyjímkou skfiínû mûfiení mají ‰ífiku jen 325 mm.

SkfiíÀ mûfiení má ‰ífiku 650 mm vãetnû pfiipojení na pfiípojnici.

SafePlus se mÛÏe konfigurovat s maximálnû 5 moduly v 1 nádobû SF6

s interní pfiípojnicí. Pro konfiguraci rozvádûãe s více neÏ 5 moduly je

moÏno spojit tolik nádob, kolik je zapotfiebí s pouÏitím externí

pfiípojnice.Alternativnû mÛÏe b˘t cel˘ rozvádûã konfigurován plnû

modulárnû s pouÏitím externí pfiípojnice mezi v‰emi moduly.

Externí pfiípojnice je plnû izolovaná a stínûná pro zachování 

klimatické nezávislosti a fie‰ení nevyÏadující údrÏbu.

Interní pfiípojnice mÛÏe pfiená‰et max. 630 A, zatímco externí 

pfiípojnice  má jmenovit˘ proud 1250 A. Externí pfiípojnice 

umoÏÀuje také pouÏití násuvn˘ch typÛ napûÈov˘ch

transformátorÛ a proudov˘ch transformátorÛ

s kruhov˘m jádrem pro jednoduché mûfiení bez skfiínû

mûfiení.

JIŠTĚNÍ TRANSFORMÁTORU
SafePlus nabízí pro ji‰tûní transformátoru moÏnost v˘bûru mezi kombinací

odpínaãe s pojistkami a kombinací vypínaãe s relé. Kombinace odpínaãe

s pojistkami poskytuje optimální ji‰tûní proti zkratÛm, zatimco volba vypínaãe

s relé poskytuje lep‰í ji‰tûní proti nízk˘m nadproudÛm.Vypínaã s relé se vÏdy

doporuãuje pro vût‰í transformátory.

Jmenovité napětí kV 12 17,5 25 12 17,5 25 12 17,5 25
Zkušební střídavé napětí kV 38 38 50 38 38 50 38 38 50
Zkuš. napětí při atmosf. impulzu kV 95 95 125 95 95 125 95 95 125
Jmenovitý proud A 630 630 630 200 200 200
Vypínací schopnost pro:
obvod uzavřené smyčky A 630 630 630
nezatížený kabel A 135 135 135
nezatížený transformátor A 20 20 20
zemní spojení A 200 150 150
nezatíž. kabel při zem. spojení A 115 87 87
zkratový vypínací proud kA 20 16 16
Zapínací schopnost kA 53 40 40 50 40 40 53 40 40
Krátkodobý výdržný proud 1 s kA 21 16 16 21 16 16

Odpínač kabelové Transformátorová Zkratovač kabelové
smyčky odbočka smyčky

SafePlus je odzkou‰en v podle publikací IEC 60265, IEC 60129, IEC 60056, IEC 60420 a IEC 60694, které
odpovídají pfiíslu‰n˘m normám âSN: âSN 35 4211-1, âSN EN 60129, âSN 35 4220, âSN 35 4230, 
âSN 35 4205 (pfiipravované âSN EN 60694).

SafePlus
PouÏití integrované jednotky dálkového ovládání a monitorování nabízí fiadu v˘hod. Rychlou identifikací

poruchy a jejím izolováním je moÏno podstatnû zkrátit dobu v˘padku. Snadná moÏnost rekonfigurace

a sledování zátûÏe pfiispívají k úãinnûj‰ímu vyuÏívání sítû.Také je moÏno dokumentovat jakost napájecího

napûtí. Jednotka dálkového ovládání a monitorování tvofií integrální souãást kompaktního rozvádûãe

SafePlus. Je dodávána kompletnû pfiipojená k zafiízením pro fiízení motoru a monitorovacímu zafiízení. Pro

pfiípadnou rekonstrukci je zde definované rozhraní, které usnadÀuje instalaci jednotky pfii retrofitu. Pro

zpracování signálÛ se pouÏívá jednotka dálkového ovládání ABB RTU211.

FUNKCE:
• dálkové ovládání a indikace polohy

• monitorování zkratových indikátorů

• monitorování tlaku/hustoty plynu SF6

• indikace polohy zařízení na potlačení oblouku

PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ:
• deska rozhraní DPI (Direct Process Interface) pro:

– monitorování proudu na vn straně s transformátory s kruhovým jádrem

– monitorování proudu a napětí na nn straně distribučních transformátorů 

(monitorování jakosti napájení)

KOMUNIKACE:
Jednotka mÛÏe b˘t vybavena rÛzn˘mi typy komunikaãních zafiízení. Komunikace s vnûj‰ím prostfiedím,

napfi. pomocí radiov˘ch signálÛ, probíhá pfies sériové komunikaãní rozhraní RS232, které tvofií standardní

v˘bavu dodávky rozvádûãe.

Jednotka mÛÏe b˘t také vybavena telekomunikaãním modemem nebo 

vlastním modemem ABB pro komunikaci 

po vedení nebo pfies obrazovkov˘ 

terminál.

Dálkové ovládání a monitorování Š x V x H mm 645 X 268 X 220
Terminál pro dálk. ovl. RTU211
Pomocné napájení DC 24-110V nebo AC 110/220V
Nabíječka 2,8A, nabíjecí proud 0,8A
Baterie 2x12V (24V), 20Ah

Komunikační protokoly RP 570/571 standardní
IEC 870-5-101 s kartou převodníku protokolu
DNP 3.0 s kartou převodníku protokolu
Modbus RTU s kartou převodníku protokolu

Modem ABB 23WT63, připoj. trvalou linkou modem V 23 pro bodovou komunikaci
nebo radiokomunikaci s přenosovou
rychlostí 1200 Bd

Westermo TD-22, modem s volbou CCITT V.22bis, 2400 bit/s
CCITT V.22bis, Bell 212A, 1200 bit/s
CCITT V.21bis, Bell 103, 300 bit/s
CCITT V.23bis, 1200/75 bit/s

Komunikace po napájecí síti ABB DLM-100

Jednotka dálkového ovládání a monitorování

TECHNICKÉ PARAMETRY
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1-pole 371 297 338
2-pole 696 622 663
3-pole 1021 947 988
4-pole 1346 1272 1313
5-pole 1671 1597 1638

AJednotka dálkového ovládání a monitorování

Komunikace

Řídící centrum

INDIKACE NAPĚTÍ
A ZKRATŮ
SafePlus je možno vybavit kapacitní
napěťovou indikací a to buď pevně
připojenou, nebo násuvného typu,
jakož i elektronickými indikátory
zkratu pro jednoduchou indikaci
poruchy.

ZAŘÍZENÍ NA POTLAČENÍ
OBLOUKU
Kompaktní rozváděč SafePlus může
být dodán se zařízením na potlačení
oblouku, které při vzniku vnitřního
obloukového zkratu automaticky
zapíná na průchodkách napáječe.

MOTOROVÉ OVLÁDÁNÍ
Standardně jsou pro spínače kabelů
a transformátoru dodávány ruční
pohony. Volitelně mohou být
vybaveny motorovým pohonem.

KABELOVÉ PŘIPOJENÍ
SafePlus je vybaven standardními
průchodkami podle normy DIN
47676. Všechny průchodky mají
stejnou výšku od země a jsou
chráněny kabelovými kryty.
Kabelové kryty mohou být dodávány
s blokováním na uzemňovače.
Volitelně jsou k dispozici kabelové
kryty odolné proti oblouku. Je
možno také připojovat paralelní
kabely se speciálním dvojitým
kabelovým krytem.

BLOKOVÁNÍ ZÁMKEM
SafePlus může být dodáván
s blokovacím systémem na klíč,
který slouží k blokování vypínačů,
spínačů a uzemňovačů.
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ZKUŠEBNÍ PRŮCHODKY
Rozváděč SafePlus může být
vybaven zkušebními průchodkami
pro jednoduché odzkoušení kabelu.
Tyto zkušební průchodky jsou
umístěny na přední straně
rozváděče. Pokud jsou současně
použity zkušební průchodky
i jednotka dálkového ovládání
a monitorování, umístí se tato
jednotka na horní část rozváděče.

VYPÍNAČ S RELÉ
Jestliže se zvolí vakuové vypínače
pro jištění transformátoru,
používáme standardní relé 
ABB PR512 s vlastním napájením
a se zařízením ochrany při zemním
spojení. Avšak SafePlus umožňuje
použití většiny moderních
elektronických relé jako např.
skupiny výrobků ABB SPACOM
a REF. Pro nestandardní relé je
potřebný prostor v horní části
jednotky nn.

POJISTKY
Jestliže se zvolí kombinace
odpínače s pojistkami pro jištění
transformátoru, jsou pojistková
pouzdra umístěna za samostatně
blokovaným krytem z přední strany
jednotky. Pro snazší výměnu
pojistky se používá pro demontáž
krytu pojistkového pouzdra ovládací
páka. Vybavovací systém pojistek
se nachází v přední části. Toto
řešení zajišťuje dokonalou
vodotěsnost.
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MODULARITA A EXTERNÍ PŘÍPOJNICE
V‰echny moduly s vyjímkou skfiínû mûfiení mají ‰ífiku jen 325 mm.

SkfiíÀ mûfiení má ‰ífiku 650 mm vãetnû pfiipojení na pfiípojnici.

SafePlus se mÛÏe konfigurovat s maximálnû 5 moduly v 1 nádobû SF6

s interní pfiípojnicí. Pro konfiguraci rozvádûãe s více neÏ 5 moduly je

moÏno spojit tolik nádob, kolik je zapotfiebí s pouÏitím externí

pfiípojnice.Alternativnû mÛÏe b˘t cel˘ rozvádûã konfigurován plnû

modulárnû s pouÏitím externí pfiípojnice mezi v‰emi moduly.

Externí pfiípojnice je plnû izolovaná a stínûná pro zachování 

klimatické nezávislosti a fie‰ení nevyÏadující údrÏbu.

Interní pfiípojnice mÛÏe pfiená‰et max. 630 A, zatímco externí 
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JIŠTĚNÍ TRANSFORMÁTORU
SafePlus nabízí pro ji‰tûní transformátoru moÏnost v˘bûru mezi kombinací

odpínaãe s pojistkami a kombinací vypínaãe s relé. Kombinace odpínaãe

s pojistkami poskytuje optimální ji‰tûní proti zkratÛm, zatimco volba vypínaãe

s relé poskytuje lep‰í ji‰tûní proti nízk˘m nadproudÛm.Vypínaã s relé se vÏdy
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Jmenovité napětí kV 12 17,5 25 12 17,5 25 12 17,5 25
Zkušební střídavé napětí kV 38 38 50 38 38 50 38 38 50
Zkuš. napětí při atmosf. impulzu kV 95 95 125 95 95 125 95 95 125
Jmenovitý proud A 630 630 630 200 200 200
Vypínací schopnost pro:
obvod uzavřené smyčky A 630 630 630
nezatížený kabel A 135 135 135
nezatížený transformátor A 20 20 20
zemní spojení A 200 150 150
nezatíž. kabel při zem. spojení A 115 87 87
zkratový vypínací proud kA 20 16 16
Zapínací schopnost kA 53 40 40 50 40 40 53 40 40
Krátkodobý výdržný proud 1 s kA 21 16 16 21 16 16

Odpínač kabelové Transformátorová Zkratovač kabelové
smyčky odbočka smyčky

SafePlus je odzkou‰en v podle publikací IEC 60265, IEC 60129, IEC 60056, IEC 60420 a IEC 60694, které
odpovídají pfiíslu‰n˘m normám âSN: âSN 35 4211-1, âSN EN 60129, âSN 35 4220, âSN 35 4230, 
âSN 35 4205 (pfiipravované âSN EN 60694).

SafePlus
PouÏití integrované jednotky dálkového ovládání a monitorování nabízí fiadu v˘hod. Rychlou identifikací

poruchy a jejím izolováním je moÏno podstatnû zkrátit dobu v˘padku. Snadná moÏnost rekonfigurace

a sledování zátûÏe pfiispívají k úãinnûj‰ímu vyuÏívání sítû.Také je moÏno dokumentovat jakost napájecího

napûtí. Jednotka dálkového ovládání a monitorování tvofií integrální souãást kompaktního rozvádûãe

SafePlus. Je dodávána kompletnû pfiipojená k zafiízením pro fiízení motoru a monitorovacímu zafiízení. Pro

pfiípadnou rekonstrukci je zde definované rozhraní, které usnadÀuje instalaci jednotky pfii retrofitu. Pro

zpracování signálÛ se pouÏívá jednotka dálkového ovládání ABB RTU211.

FUNKCE:
• dálkové ovládání a indikace polohy

• monitorování zkratových indikátorů

• monitorování tlaku/hustoty plynu SF6

• indikace polohy zařízení na potlačení oblouku

PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ:
• deska rozhraní DPI (Direct Process Interface) pro:

– monitorování proudu na vn straně s transformátory s kruhovým jádrem

– monitorování proudu a napětí na nn straně distribučních transformátorů 

(monitorování jakosti napájení)

KOMUNIKACE:
Jednotka mÛÏe b˘t vybavena rÛzn˘mi typy komunikaãních zafiízení. Komunikace s vnûj‰ím prostfiedím,

napfi. pomocí radiov˘ch signálÛ, probíhá pfies sériové komunikaãní rozhraní RS232, které tvofií standardní

v˘bavu dodávky rozvádûãe.

Jednotka mÛÏe b˘t také vybavena telekomunikaãním modemem nebo 

vlastním modemem ABB pro komunikaci 

po vedení nebo pfies obrazovkov˘ 

terminál.

Dálkové ovládání a monitorování Š x V x H mm 645 X 268 X 220
Terminál pro dálk. ovl. RTU211
Pomocné napájení DC 24-110V nebo AC 110/220V
Nabíječka 2,8A, nabíjecí proud 0,8A
Baterie 2x12V (24V), 20Ah

Komunikační protokoly RP 570/571 standardní
IEC 870-5-101 s kartou převodníku protokolu
DNP 3.0 s kartou převodníku protokolu
Modbus RTU s kartou převodníku protokolu

Modem ABB 23WT63, připoj. trvalou linkou modem V 23 pro bodovou komunikaci
nebo radiokomunikaci s přenosovou
rychlostí 1200 Bd

Westermo TD-22, modem s volbou CCITT V.22bis, 2400 bit/s
CCITT V.22bis, Bell 212A, 1200 bit/s
CCITT V.21bis, Bell 103, 300 bit/s
CCITT V.23bis, 1200/75 bit/s

Komunikace po napájecí síti ABB DLM-100

Jednotka dálkového ovládání a monitorování

TECHNICKÉ PARAMETRY
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ROZVÁDĚČ SAFEPLUS JE DODÁVÁN SPOLU S NÁSLEDUJÍCÍM STANDARDNÍM
VYBAVENÍM:
• Zkratovače

• Ovládací mechanismy se zabudovaným mechanickým blokováním

• Ovládací páky

• Zařízení pro visací zámky u všech spínacích funkcí

• Průchodky pro připojení kabelu, na přední straně s kryty kabelů

• Manometr pro monitorování tlaku/hustoty plynu SF6

• Závěsná oka pro snadnou manipulaci

• Všechny jednotky jsou konstruovány tak, aby do nich bylo možno následně zabudovat jednotku

dálkového ovládání a monitorování

Moduly, které jsou k dispozici pro fiadu SafePlus:

SafePlus je vyrábûn v souladu s pfiísn˘mi normami na zaji‰tûní jakosti a ochrany Ïivotního prostfiedí.

Vynikající úroveÀ v tûchto oblastech je potvrzena udûlením osvûdãení podle ISO 9001 a ISO 14001. SafePlus

je z 90–95 % recyklovateln˘ a pro usnadnûní recyklace jsou plastové díly jednotlivû znaãeny.

Jakost a ochrana Ïivotního prostfiedí

ABB EJF Telefon: +420 5 4715 2465
VídeÀská 117 +420 5 4715 2729
658 67 Brno
âeská republika Fax: +420 5 4715 2451
E-mail:info@abbejf.cz +420 5 4715 2192
http://www.abbejf.cz

Vûtrné elektrárnyDrobné prÛmyslové
objekty

Kompaktní
sekundární stanice

Hotely, nákupní
centra, kanceláfiské
budovy, obchodní
centra atd.

Osvûtlení
podzemních prostor
v dolech, tunelech
a podzemní dráze

ROZVÁDĚČ SAFEPLUS JE NAVRŽEN PRO POUŽITÍ V NÁSLEDUJÍCÍCH APLIKACÍCH

SafePlus
12/25 kV
DISTRIBUČNÍ KOMPAKTNÍ ROZVÁDĚČ
IZOLOVANÝ PLYNEM SF6

ABB EJF

SafePlus je kompaktní rozvádûãov˘ systém pro distribuãní sítû do 25 kV. Rozvádûã má vynikající

flexibilitu vzhledem k moÏnosti jeho roz‰ífiení a kombinace plnû modulárních a ãásteãnû modulárních

konfigurací.V kombinaci se SafeRing, coÏ je ABB standardní distribuãní rozvádûã (Ring Main Unit),

pfiedstavují kompletní fie‰ení pro distribuãní sítû 12/25 kV.

Rozvádûãe SafePlus a SafeRing mají totoÏná uÏivatelská rozhraní.

Rozvádûã SafePlus je kompletnû hermeticky uzavfien˘ systém ve skfiíních z nerezového ocelového

plechu, které obsahují v‰echny ãásti a spínací prvky nacházející se za provozu pod napûtím.Tyto

utûsnûné ocelové skfiínû spolu s konstantními atmosférick˘mi podmínkami zaji‰Èují vysokou úroveÀ

spolehlivosti, bezpeãnosti osob a tvofií systém nevyÏadující témûfi Ïádnou údrÏbu.Volitelnû mÛÏe b˘t

dodána externí pfiípojnice pro dosaÏení plné modularity.Tato externí pfiípojnice je navíc násuvného typu,

plnû izolovaná a odstínûná pro zaji‰tûní spolehlivosti a klimatické nezávislosti.

Koncepce rozvádûãe SafePlus nabízí fiadu moÏností a to buì kombinaci odpínaã – pojistka nebo

v˘konov˘ vypínaã s relé pro ochranu transformátoru. SafePlus poskytuje ‰irok˘ v˘bûr ochrann˘ch relé

pro vût‰inu aplikací.

SafePlus mÛÏe b˘t také dodáván nebo doplnûn pfii retrofitu jednotkou dálkového ovládání a monitorování.

V‰eobecnû

DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ:
• nástavec přípojnice LHS/RHS
• externí přípojnice
• měření
• prostor nn
• manometr a signalizační kontakt (1 zapínací) od tlakového indikátoru se zapojením na svorky
• zkoušečka napětí Pfisterer DSA-2
• kryt kabelu s průzorem
• kryt kabelu pro dvojité T
• tlačítko nouzového vypínání
• pomocný spínač pro signalizaci polohy vakuového vypínače (2 zapínací + 2 rozpínací kontakty)
• pomocný spínač pro signalizaci odpojené polohy (2 zapínací + 2 rozpínací kontakty)
• pomocný spínač pro signalizaci polohy uzemňovače (2 zapínací + 2 rozpínací kontakty)
• kontakt pro signalizaci – vakuový vypínač vybaven (1 zapínací)
• pomocný spínač pro signalizaci polohy odpínače (2 zapínací + 2 rozpínací kontakty)
• pomocný spínač pro signalizaci zapůsobení pojistky (1 zapínací kontakt)
• zkušební kabelové průchodky
• kryty kabelu odolné proti oblouku, kompletní včetně blokování
• blokované kabelové kryty
• nemagnetické kabelové podpěrné příčky
• samostatný základový rám (výška = 450 mm)
• blokovací systém Ronis, EL 11 AP
• měření proudu
• zařízení na potlačení oblouku
• integrovaná jednotka pro ovládání a monitorování (ICMU)
• vypínací spoušť
• vypínací a zapínací spoušť
• motorový pohon
• kapacitní napěťový indikátor
• indikátor zkratu
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