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 Rodzaje

 Zastosowanie
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Rozdzielnica z zabudowanym wyłącznikiem NXPLUS 
to urządzenie składane fabrycznie, poddane próbie typu, 
w obudowie metalowej, Rozdzielnica izolowana gazem SF6
z metalowymi przegrodami 2) do zastosowań z pojedynczym
i podwójnym systemem szyn zbiorczych, przeznaczona 
do montażu wewnętrznego. 

Używana jest w stacjach transformatorowych 
i rozdzielniach, np. w:
• Zakładach energetycznych
• Elektrowniach
• Przemyśle cementowym
• Przemyśle motoryzacyjnym
• Hutach żelaza i stali
• Walcowniach
• Przemyśle tekstylnym, papierniczym i spożywczym
• Przemyśle chemicznym
• Przemyśle naftowym
• Instalacjach rurociągowych
• Zakładach elektrochemicznych
• Zakładach petrochemicznych
• Elektrowniach spalinowych z silnikami Diesla
• Instalacjach zasilania awaryjnego
• Systemach zasilania trakcji

 Typowe zastosowania, wartości znamionowe

Zastosowanie

Pola podwójnego systemu szyn zbiorczych

Napięcie znamionowe maks. kV 12 24 36

Częstotliwość znamionowa  Hz 50 / 60

Napięcie znamionowe krótkotrwałe  kV 
wytrzymywane o częstotliwości 
sieciowej

28 50 70

Napięcie znamionowe udarowe kV
piorunowe wytrzymywane

75 125 170

Znamionowy prąd  maks. kA
zwarciowy wyłączeniowy 

31,5

Prąd zwarciowy  maks. kA
krótkotrwały wytrzymywany, 3s

31,5

Znamionowy prąd  maks. kA
 zwarciowy włączalny 

80 / 82

Znamionowy prąd  maks. kA
szczytowy wytrzymywany

80 / 82

Znamionowy prąd roboczy maks. A
szyn zbiorczych

2500 2500 2500

Znamionowy prąd roboczy maks. A
pól zasilających

2500 2500 2500

Parametry elektryczne (wartości maksymalne) oraz wymiary
Pola pojedynczego systemu szyn zbiorczych

Napięcie znamionowe maks. kV 12 24 36 40,5

Częstotliwość znamionowa  Hz 50 / 60

Napięcie znamionowe  kV 
krótkotrwałe wytrzymywane 
o częstotliwości sieciowej

28 50 70 85

Napięcie znamionowe udarowe kV
piorunowe wytrzymywane

75 125 170 185

Znamionowy prąd  maks. kA
zwarciowy wyłączeniowy 

31,5

Prąd zwarciowy  maks. kA
krótkotrwały wytrzymywany, 3s

31,5

Znamionowy prąd  maks. kA
zwarciowy włączalny 

80 / 82

Znamionowy prąd  maks. kA
szczytowy wytrzymywany

80 / 82

Znamionowy prąd roboczy maks. A
szyn zbiorczych

2000 1) 2000 1) 2000 1) 2000

Znamionowy prąd roboczy maks. A
pól zasilających

2000 1) 2000 1) 2000 1) 2000

1) 2500 A na życzenie 
2) Odpowiada „okładzinie metalowej” 

zgodnie z byłą normą IEC 60298
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 Wymagania

Niezależna od warunków otoczenia
Hermetycznie szczelne, spawane zbiorniki rozdzielnicy 
wykonane ze stali nierdzewnej jak również jednobiegunowa 
izolacja stała składają się na elementy obwodu podstawowego 
rozdzielnicy NXPLUS znajdujące się pod wysokim napięciem
• Niewrażliwa na trudne warunki otoczenia, takie jak:

 – Wilgotność powietrza
 – Pył
 – Kondensacja

• Szczelność, chroniącą przed wnikaniem ciał obcych, takich jak np. 
 – Pył
 – Zanieczyszczenia
 – Małe zwierzęta
 – Wilgoć

• Niezależna od wysokości miejsca montażu.

Zwarta budowa
Dzięki zastosowaniu izolacji SF6, możliwe jest zachowanie 
kompaktowych wymiarów do 40,5 kV.
Zatem:
• Można efektywnie wykorzystać istniejące pomieszczenia 

rozdzielnic i podstacji.
• Wymagane są niedrogie nowe elementy konstrukcyjne
• Oszczędność drogiej przestrzeni miejskiej.

Bezobsługowa budowa
Zbiorniki rozdzielnicy skonstruowane jako szczelne układy 
ciśnieniowe, bezobsługowe aparaty łączeniowe oraz 
okapturzone wtyki kablowe zapewniają:
• Maksymalny poziom niezawodności zasilania
• Bezpieczeństwo osobiste
•  Konstrukcja zamknięta na cały okres eksploatacji zgodnie 

z IEC 62271-200 (szczelny układ ciśnieniowy)
•  Montaż, eksploatacja, rozbudowa i wymiana bez prac 

z układem gazowym SF6

• Redukcja kosztów eksploatacji
• Ekonomiczna inwestycja 
• Brak cykli konserwacyjnych

Innowacja
Zastosowanie techniki cyfrowej dla obwodów wtórnych oraz 
zintegrowanej aparatury zabezpieczeń i sterowania zapewnia:
• Prosta integracja z układami kontroli procesu 
• Elastyczną i bardzo uproszczoną adaptację do nowych 

warunków systemowych, a tym samym ekonomiczną 
eksploatację.

Okres eksploatacji
W normalnych warunkach pracy szacowany czas użytkowania 
rozdzielnic NXPLUS z izolacją gazową typu wynosi przynajmniej 
35 lat, a sięga prawdopodobnie 40–50 lat, uwzględniając 
szczelność hermetycznie szczelnie zespawanego zbiornika 
rozdzielnicy. Czas użytkowania jest ograniczony przez 
maksymalną liczbę cykli przestawieniowych urządzeń 
zamontowanych w rozdzielnicy:
• W przypadku wyłączników klasa trwałości została 

zdefi niowana w normie IEC 62271-100
• W przypadku trójpołożeniowych odłączników i uziemników 

klasa trwałości została zdefi niowana w normie IEC 62271-102.

Bezpieczeństwo ludzi
• Bezpieczna w dotyku oraz hermetycznie uszczelniona 

obudowa główna
•  Końcówki przewodów, szyny zbiorcze i przekładniki napięcia 

są z powłokami uziemionymi
•  Wszystkie elementy znajdujące się pod wysokim napięciem, 

w tym końcówki przewodów, szyny zbiorcze i przekładniki 
napięcia w obudowach metalowych

•  Pojemnościowy układ detekcji napięcia mający na celu 
kontrolę bezpiecznego odcięcia zasilania

•  Napędy oraz pomocnicze przełączniki dostępne w bezpieczny 
sposób z zewnątrz obudowy głównej (zbiornik rozdzielnicy)

•  Ze względu na budowę systemu działanie jest możliwe tylko 
przy zamkniętej obudowie rozdzielnicy

•  Standardowy stopień ochrony IP 65 dla wszystkich 
elementów obwodu pierwotnego znajdujących się 
pod wysokim napięciem, IP 3XD dla obudowy rozdzielnicy 
zgodnie z IEC 60529 i VDE 0470-1

•  Wysoka odporność na łuki wewnętrzne dzięki systemowi 
wzajemnych mechanicznych blokad logicznych i obudowie 
rozdzielnicy

• Pole przetestowane po kątem odporności na zwarcia 
wewnętrzne do 31,5 kA

• System wzajemnych mechanicznych blokad logicznych 
zapobiega nieprawidłowej obsłudze

• Szybkie uziemianie poprzez wyłącznik próżniowy.

Bezpieczeństwo obsługi
• Hermetycznie zamknięta obudowa głównych torów 

prądowych rozdzielnicy odporna na działanie czynników 
środowiskowych (zanieczyszczenia, wilgoć i małe zwierzęta)

• Bezobsługowa w warunkach wewnętrznych (IEC 62271-1 
i VDE 0671-1)

• Napędy urządzeń łączeniowych dostępne w bezpieczny 
sposób z zewnątrz obudowy głównej (moduły)

• Wtykowe indukcyjne przekładniki napięciowe w obudowie 
metalowej lub metalizowanej zamontowane na zewnętrz 
zbiornika rozdzielnicy SF6

• Przekładniki prądowe jako pierścieniowe przekładniki prądowe 
zamontowane na zewnętrz zbiornika rozdzielnicy SF6

• Pełny system blokad rozdzielnicy z wzajemnymi mechanicznymi 
blokadami logicznymi

• Spawane zbiorniki rozdzielnicy, szczelne przez cały okres 
użytkowania

• Minimalne obciążenie ogniowe
• Poddawany próbom typu i próbom fabrycznym
• Zestandaryzowane i wyprodukowane z wykorzystaniem 

maszyn sterowanych numerycznie
• Zapewnienie jakości zgodnej z DIN EN ISO 9001.
• Na świecie od wielu lat pracuje ponad 500 tys. 

pól wyłącznikowych fi rmy Siemens
• Opcja: Odporność na trzęsienia ziemi 

(tylko dla wersji z pojedynczą szyną zbiorczą).

Niezawodność
• Poddawana próbom typu i próbom fabrycznym
• Zestandaryzowane i wyprodukowane z wykorzystaniem 

maszyn sterowanych numerycznie
• Zapewnienie jakości zgodnej z DIN EN ISO 9001.
• Na świecie od wielu lat pracuje ponad 500 tys. 

pól wyłącznikowych fi rmy Siemens

 Charakterystyka Bezpieczeństwo
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 Technologia

Wymagania

Ogólne
• 3-biegunowa okapturzona obudowa części 

pierwotnej poprzez moduły ze stali nierdzewnej
• Gaz izolacyjny SF6

• Łącznik trójpołożeniowy jako odłącznik szyn zbiorczych 
i uziemnik odpływu pola

• Szybkie uziemianie poprzez wyłącznik próżniowy
• Podziałka dla pól zasilających i odpływowych: 600 mm 

(1200 mm przy prądzie pola zasilającego od 2300 A)
• Hermetycznie szczelne, spawane zbiorniki rozdzielnicy 

wykonane ze stali nierdzewnej
• 1-biegunowe ekranowane połączenie modułowe 

szyn zbiorczych w izolacji stałej, przykręcane
• Przyłącze kablowe z układem wtyków stożka zewnętrznego 

lub układem wtyków stożka wewnętrznego, lub przyłączem 
szyn w izolacji stałej

• Ustawienie przyścienne lub wolnostojące
• Dostęp do przyłącza kablowego z przodu lub z tyłu
• Zawiasy drzwi niskiego napięcia po lewej i prawej stronie
• Instalacja i rozbudowa istniejącej rozdzielnicy z obu stron bez 

prac z układem gazowym i bez modyfi kowania istniejących pól
• Przewody sterownicze pola w metalowych kanałach 

kablowych

Blokady
• Zgodne z IEC 62271-200 oraz VDE 0671-200
•  System wzajemnych mechanicznych blokad logicznych 

zapobiega nieprawidłowej obsłudze
•  Łącznik trójpołożeniowy może wykonywać operacje 

łączeniowe tylko wtedy, gdy wyłącznik jest w położeniu 
OTWARTYM

•  Wyłącznik może wykonywać operacje łączeniowe tylko wtedy, 
gdy łącznik trójpołożeniowy jest w położeniu końcowym 
i po usunięciu dźwigni obsługowej z napędu

•  Odłącznik trójpołożeniowy posiada blokadę względem 
wyłącznika w polach wyłącznikowych i w polach sprzęgła 
wzdłużnego jednopolowego

• Blokada „uziemionego odpływu”
•  Urządzenie blokujące łącznik trójpołożeniowy.

Poprzez odpowiednie ustawienie zamykanego suwaka 
kłódki można dokonać następujących blokad:

 – Kłódka po lewej stronie: 
Nie można wykonywać funkcji „ODŁĄCZENIE” 
łącznika trójpołożeniowego, 
Można przełączać funkcję „GOTOWY DO UZIEMIENIA” 
łącznika trójpołożeniowego

 – Kłódka po środku: 
Dźwignia sterująca zablokowana, przełączanie nie jest możliwe

 – Kłódka po prawej stronie: 
Można wykonywać czynność „ODŁĄCZENIE” 
łącznika trójpołożeniowego, 
Nie można przełączać funkcji „GOTOWY DO UZIEMIENIA” 
łącznika trójpołożeniowego

• Opcja: Pokrywa przedziału kablowego z blokadą
od łącznika trójpołożeniowego (pole wyłącznika, 
pole odłącznika)

• Opcja: Blokady elektromagnetyczne
• Opcja: Otwory do ustawiania wyłącznika

można zablokować za pomocą kłódki
• Opcja: Blokada „odpływu”.

Budowa modułowa
• Wymiana pola wyłącznikowego bez prac z układem gazowym
• Demontowany przedział niskiego napięcia, wiązki przewodów 

okrężnych typu wtykowego.

Przekładniki
• Możliwość demontażu bez zmiany położenia szyn zbiorczych 

i modułu wyłącznika (poza przedziałami gazowymi)
• Przekładniki prądowe nie są poddawane obciążeniu 

dielektrycznemu
• Prosta wymiana pierścieniowych przekładników prądowych
• Wtykowe i odłączalne przekładniki napięciowe z metalową 

lub metalizowaną obudową

Wyłącznik próżniowy
• Rozdzielnica jest urządzeniem bezobsługowym w normalnych 

warunkach eksploatacji wg normy IEC 62271-1 i VDE 0671-1
• Brak konieczności ponownego smarowania i ustawiania
• Do 10 000 cykli łączeniowych
• Próżnia utrzymana przez cały okres eksploatacji

Obwody wtórne
• Standardowe wyposażenie w aparaturę zabezpieczającą, 

pomiarową i sterującą
• Opcja: Cyfrowy przekaźnik wielofunkcyjny ze zintegrowanymi 

funkcjami zabezpieczenia, sterowania, komunikacji, obsługi 
i monitorowania

• Możliwość integracji z systemami nadzoru i sterowania 
procesem  (stacją elektroenergetyczną)

Normy
(patrz strona 59)
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Pole
wyłącznika 
oraz pole 
sprzęgła 
wzdłużnego
stożek 
wewnętrzny
1250 A
1600 A
2000 A

Znamionowy prąd roboczy Ir 2)  A
 A
 A

1250
1600
2000

1250
1600
2000

1250
1600
2000

1250
1600
2000

Prąd zwarciowy 
krótkotrwały wytrzymywany Ik

dla rozdzielnicy o tk = 3 s
 do kA 31,5 31,5 31,5 31,5

Znamionowy prąd szczytowy 
wytrzymywany Ip

50 / 60 Hz do kA 80/82 80/82 80/82 80/82

Znamionowy prąd zwarciowy załączalny Ima  50/60 Hz do kA 80/82 80/82 80/82 80/82
Znamionowy prąd zwarciowy wyłączalny Isc do kA 31,5 31,5 31,5 31,5

Trwałość elektryczna 
wyłączników próżniowych

przy znamionowym prądzie roboczym
przy znamionowym prądzie zwarciowym wyłączalnym

Pole 
wyłącznika 
Osobny
stożek 
wewnętrzny
1250 A
1600 A
2000 A

Znamionowy prąd roboczy Ir 2)  A
 A
 A

1250
1600
2000

1250
1600
2000

1250
1600
2000

1250
1600
2000

Prąd zwarciowy 
krótkotrwały wytrzymywany Ik

dla rozdzielnicy o tk = 3 s
 do kA 31,5 31,5 31,5 31,5

Znamionowy prąd szczytowy 
wytrzymywany Ip

50 / 60 Hz do kA 80/82 80/82 80/82 80/82

Znamionowy prąd zwarciowy załączalny Ima  50/60 Hz do kA 80/82 80/82 80/82 80/82
Znamionowy prąd zwarciowy wyłączalny Isc do kA 31,5 31,5 31,5 31,5

Trwałość elektryczna 
wyłączników próżniowych

przy znamionowym prądzie roboczym

przy znamionowym prądzie zwarciowym wyłączalnym

Podle 
odłącznikowe
stożek 
zewnętrzny
1250 A

Znamionowy prąd roboczy Ir 2) A 1250 1250 1250 –

Prąd zwarciowy 
krótkotrwały wytrzymywany Ik

dla rozdzielnicy o tk = 3 s
 do kA 31,5 31,5 31,5 –

Znamionowy prąd szczytowy 
wytrzymywany Ip

50 / 60 Hz do kA 80/82 80/82 80/82 –/–

Pole 
wyłącznika 
stożek 
wewnętrzny
1250 A
1600 A
2000 A

Znamionowy prąd roboczy Ir 2) A
 A
 A

1250
1600
2000

1250
1600
2000

1250
1600
2000

1250
1600
2000

Prąd zwarciowy 
krótkotrwały wytrzymywany Ik

dla rozdzielnicy o tk = 3 s
 do kA 31,5 31,5 31,5 31,5

Znamionowy prąd szczytowy 
wytrzymywany Ip

50 / 60 Hz do kA 80/82 80/82 80/82 80/82

Pole 
wyłącznikowe 
stożek 
zewnętrzny 
1250 A

Znamionowy prąd roboczy Ir 2)  A 1250 1250 1250 –
Prąd zwarciowy 
krótkotrwały wytrzymywany Ik

dla rozdzielnicy o tk = 3 s
 do kA 31,5 31,5 31,5 –

Znamionowy prąd szczytowy 
wytrzymywany Ip

50 / 60 Hz do kA 80/82 80/82 80/82 –/–

Znamionowy prąd zwarciowy załączalny Ima  50/60 Hz do kA 80/82 80/82 80/82 –/–
Znamionowy prąd zwarciowy wyłączalny Isc do kA 31,5 31,5 31,5 –

Trwałość elektryczna 
wyłączników próżniowych

przy znamionowym prądzie roboczym
przy znamionowym prądzie zwarciowym wyłączalnym

 Parametry elektryczne, ciśnienie napełniania, temperatura dla rozdzielnicy z pojedynczym układem szyn zbiorczych

 Dane techniczne

Wspólne 
parametry 
elektryczne, 
ciśnienie 
napełniania 
i temperatura

Znamionowy poziom izolacji Napięcie znamionowe Ur  kV 12 24 36 40,5
Napięcie znamionowe krótkotrwałe wytrzymywane 
o częstotliwości sieciowej Ud:
– faza-faza, faza-ziemia, między otwartymi stykami kV
– w poprzek odległości izolacyjnej kV

28
32

50
60

70
80

85
90

Napięcie znamionowe udarowe piorunowe wytrzymywane Ud:
– faza-faza, faza-ziemia, między otwartymi stykami kV
– w poprzek odległości izolacyjnej kV

75
85

125
145

170
195

185
218

Częstotliwość znamionowa fr  Hz 50 / 60
Znamionowy prąd roboczy Ir 2) szyn zbiorczych do A 2000 1) 2000 1) 2000 1) 2000
Znamionowy poziom napełnienia pre 3)  
Minimalne ciśnienie robocze pme 3)

Temperatura powietrza otoczenia

Dane pól rozdzielnicy

150 kPa (wartość bezwzględna) przy 20°C
130 kPa (wartość bezwzględna) przy 20°C

10000 cykli pracy

– 5°C do + 55°C

50 operacji wyłączania

1)  2500 A na życzenie

2)  Znamionowe prądy robocze dotyczą powietrza o temperaturze maks. 40°C. 
Średnia 24-godzinna to maks. 35°C (zgodnie z IEC 62271-1 / VDE 0671-1)

3)  Wartości ciśnień zbiorników rozdzielnic z izolacją gazową

10000 cykli pracy

50 operacji wyłączania

10000 cykli pracy

50 operacji wyłączania
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Pole 
wyłącznikowe, 
łączniki 
sprzęgłowe 
szyny zbiorczej, 
pole sprzęgła 
wzdłużnego
Stożek 
wewnętrzny
1250 A
1600 A
2000 A
2300 A
2500 A

Znamionowy prąd roboczy Ir 2)  A
 A
 A
 A
 A

1250
1600
2000
2300
2500

1250
1600
2000
2300
2500

1250
1600
2000
2300
2500

Prąd zwarciowy 
krótkotrwały wytrzymywany Ik

dla rozdzielnicy o tk = 3 s
 do kA 31,5 31,5 31,5

Znamionowy prąd szczytowy 
wytrzymywany Ip

50 / 60 Hz do kA 80/82 80/82 80/82

Znamionowy prąd zwarciowy załączalny Ima  50/60 Hz do kA 80/82 80/82 80/82
Znamionowy prąd zwarciowy wyłączalny Isc do kA 31,5 31,5 31,5

Trwałość elektryczna 
wyłączników próżniowych

przy znamionowym prądzie roboczym
przy znamionowym prądzie zwarciowym wyłączalnym

Pole 
wyłącznikowe
Osobny
stożek 
wewnętrzny
1250 A
1600 A
2000 A
2300 A
2500 A

Znamionowy prąd roboczy Ir 2)  A
 A
 A
 A
 A

1250
1600
2000
2300
2500

1250
1600
2000
2300
2500

1250
1600
2000
2300
2500

Prąd zwarciowy 
krótkotrwały wytrzymywany Ik

dla rozdzielnicy o tk = 3 s
 do kA 31,5 31,5 31,5

Znamionowy prąd szczytowy 
wytrzymywany Ip

50 / 60 Hz do kA 80/82 80/82 80/82

Znamionowy prąd zwarciowy załączalny Ima  50/60 Hz do kA 80/82 80/82 80/82
Znamionowy prąd zwarciowy wyłączalny Isc do kA 31,5 31,5 31,5

Trwałość elektryczna 
wyłączników próżniowych

przy znamionowym prądzie roboczym

przy znamionowym prądzie zwarciowym wyłączalnym

Pole
 wyłącznikowe 
Stożek 
zewnętrzny 
1250 A

Znamionowy prąd roboczy Ir 1)  A 1250 1250 1250
Prąd zwarciowy 
krótkotrwały wytrzymywany Ik

dla rozdzielnicy o tk = 3 s
 do kA 31,5 31,5 31,5

Znamionowy prąd szczytowy 
wytrzymywany Ip

50 / 60 Hz do kA 80/82 80/82 80/82

Znamionowy prąd zwarciowy załączalny Ima  50/60 Hz do kA 80/82 80/82 80/82
Znamionowy prąd zwarciowy wyłączalny Isc do kA 31,5 31,5 31,5

Trwałość elektryczna 
wyłączników próżniowych

przy znamionowym prądzie roboczym
przy znamionowym prądzie zwarciowym wyłączalnym

Wspólne 
parametry 
elektryczne, 
ciśnienie
napełniania 
i temperatura

Znamionowy poziom izolacji Napięcie znamionowe Ur  kV 12 24 36
Napięcie znamionowe krótkotrwałe wytrzymywane 
o częstotliwości sieciowej Ud:
– faza-faza, faza-ziemia, między otwartymi stykami  kV
– w poprzek odległości izolacyjnej kV

28
32

50
60

70
80

Napięcie znamionowe udarowe piorunowe wytrzymywane Ud:
– faza-faza, faza-ziemia, między otwartymi stykami  kV
– w poprzek odległości izolacyjnej kV

75
85

125
145

170
195

Częstotliwość znamionowa fr  Hz 50 / 60
Znamionowy prąd roboczy Ir 1) szyn zbiorczych do A 2500 2500 2500
Znamionowy poziom napełnienia pre 2)  
Minimalne ciśnienie robocze pme 2)

Temperatura powietrza otoczenia

Dane pól rozdzielnicy

10000 cykli pracy

50 operacji wyłączania

Parametry elektryczne, ciśnienie napełniania, temperatura dla rozdzielnicy z podwójnym układem szyn zbiorczych

Dane techniczne

1)  Znamionowe prądy robocze dotyczą powietrza o temperaturze maks. 40°C. 
Średnia 24-godzinna to maks. 35°C (zgodnie z IEC 62271-1 / VDE 0671-1)

2)  Wartości ciśnień zbiorników rozdzielnic z izolacją gazową

150 kPa (wartość bezwzględna) przy 20°C
130 kPa (wartość bezwzględna) przy 20°C

– 5°C do + 55°C

10000 cykli pracy

50 operacji wyłączania

10000 cykli pracy

50 operacji wyłączania
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 Układ pomieszczenia

Dane techniczne

Układ pomieszczenia dla rozdzielnicy z pojedynczym systemem szyn zbiorczych

Układ pomieszczenia dla rozdzielnicy z podwójnym systemem szyn zbiorczych

Montaż rozdzielnicy
•  Dla rozdzielnic z pojedynczym 

lub podwójnym systemem szyn 
zbiorczych

– Ustawienie przyścienne lub
– Ustawienie wolnostojące
–  Odpowiednio konfi guracja 

face-to-face.

Wymiary pomieszczenia
Patrz rysunki obok

Wysokość pomieszczenia
•  SBB  ≥ 2950 mm
•  DBB ≥ 3100 mm.

Wymiary drzwi
Poniższe wymiary są zalecane 
jako minimalne wymiary drzwi:
• SBB 

Wysokość drzwi:  ≥ 2750 mm
Szerokość drzwi: ≥ 1200 mm

• DBB
Wysokość drzwi:  ≥ 2900 mm
Szerokość drzwi:  ≥ 1500 mm.

Mocowanie rozdzielnicy
•  Otwory w podłodze i punkty 

mocowania rozdzielnicy 
(patrz strony 12 do 21)

• Fundamenty:
–  Konstrukcja ze zbrojeniem 

stalowym
–  Beton zbrojony z przykręconymi 

lub przyspawanymi szynami 
fundamentowymi.

Wymiary pola
Patrz strony 12 do 21.

Masy:
Pola z pojedynczym 
systemem szyn zbiorczych
•  1200 kg.
Pola z podwójnym systemem 
szyn zbiorczych
•  1800 kg.

Ustawienie przyścienne (widok z góry)

Ustawienie wolnostojące (widok z góry)

Ustawienie przyścienne / ustawienie wolnostojące
(widok z góry) 

 *Szerokość przejścia

  **  Wolne miejsce obok ostatniego zainstalowanego panelu,
po lewej lub po prawej stronie rzędu rozdzielnic

 ***  Zalecane ≥ 500 mm

1)  1200 mm dla 2300 / 2500 A
2)  900 mm lub 1200 mm dla 

2300 / 2500 A

Szerokość pola B1 (odstęp)

Pole wyłącznikowe 600 mm

Pole odłącznikowe 600 mm

Pole sprzęgła wzdłużnego 900 mm

Szerokość pola B2 (odstęp)

Pole wyłącznikowe 1) 600 mm

Pole łącznika sprzęgłowego 
szyny zbiorczej 1)

600 mm

Pole sprzęgła wzdłużnego,
system 1 lub system 2 2)

600 mm

Pole pomiarowe 300 mm 
lub 
600 mm
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 Dane transportowe, klasyfi kacja

Dane techniczne

Transport
Rozdzielnica NXPLUS jest 
dostarczana w formie 
pojedynczych pól. Należy zwrócić 
uwagę na następujące kwestie:
•  Urządzenia transportowe na 

miejscu montażu
•  Wymiary i masy transportowe
•  Wymiary otworów drzwiowych 

budynku

Opakowanie
Środki transportu: 
Kolej lub transport drogowy
– Pola na paletach
–  Otwarte opakowania 

zabezpieczone folią 
polietylenową.

Środki transportu: 
Droga morska
– Pola na paletach
–  W szczelnych skrzyniach 

uszczelnionych z góry i z dołu 
folią polietylenową.

–  Z torebkami ze środkiem 
osuszającym
–  Ze szczelną paletą drewnianą

–  Maks. czas przechowywania: 
6 miesięcy

1)  Wartości średnie zależą 
od wyposażenia pól

2)  Pola z przedziałem niskiego 
napięcia o wysokości 1100 mm

3)  Odpowiada „okładzinie metalowej” 
zgodnie z byłą normą IEC 60298

Wymiary/masy transportowe 1)

Szerokości pól Wymiary transportowe
Szerokość x Wysokość x 
Głębokość

Masa transportowa
z opakowaniem bez opakowania

mm mm × mm × mm ok. kg ok. kg

Transport rozdzielnicy z pojedynczym systemem szyn zbiorczych koleją lub transportem drogowym

1 × 600 1100 × 2680 (2850) 2) × 2100 1300 1200

1 × 900 1870 × 2680 (2850) 2) × 2100 1350 1200

Transport rozdzielnicy z pojedynczym systemem szyn zbiorczych drogą morską

1 × 600 1150 × 3000 × 2100 1300 1200

1 × 900 1920 × 3000 × 2100 1350 1200

Transport rozdzielnicy z podwójnym systemem szyn zbiorczych koleją lub transportem drogowym

1 × 600 1100 × 2830 (2850) 2) × 2100 1900 1800

1 × 900 1870 × 2830 (2850) 2) × 2100 2000 1800

1 × 1200 1870 × 2830 (2850) 2) × 2100 2000 1800

Transport rozdzielnicy z podwójnym systemem szyn zbiorczych drogą morską

1 × 600 1150 × 3000 × 2100 1900 1800

1 × 900 1920 × 3000 × 2100 2000 1800

1 × 1200 1920 × 3000 × 2100 2000 1800

Klasyfi kacja rozdzielnicy NXPLUS zgodnie z IEC 62271-200

Budowa i przeznaczenie

Klasa przegrody PM (przegroda metalowa) 3)

Kategoria utraty ciągłości pracy LSC 2

Dostęp do przedziałów
(obudowa)
Przedział szyn zbiorczych
Przedział łącznikowy
Przedział niskiego napięcia
Przedział kablowy

Dostęp za pomocą narzędzi
Dostęp za pomocą narzędzi
Dostęp za pomocą narzędzi
Dostęp za pomocą narzędzi

Klasyfi kacja odporności na łuk wewnętrzny

Klasyfi kacja odporności 
na łuk wewnętrzny IAC
klasa IAC dla:
Konfi guracji przyściennej
Konfi guracji wolnostojącej

IAC A FL 31,5 kA, 1 s
IAC A FLR 31,5 kA, 1 s

Typ dostępności A

– F
– L
– R

Rozdzielnica w zamkniętym pomieszczeniu energetycznym, dostęp
„wyłącznie dla uprawnionego personelu” (wg normy IEC 62271-200)
Przedni
Boczny
Tylni (dla konfi guracji wolnostojącej)

Prąd próby łuku 31,5 kA

Czas trwania próby 1 s
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Pola wyłącznikowe
Przyłącze kablowe z układem 
gniazd stożka zewnętrznego

Osobne gniazda ze stożkiem wewnętrznym

 Widoki z przodu, przekroje, otwory fundamentów, punkty mocowania dla rozdzielnicy z pojedynczym systemem szyn zbiorczych

 Wymiary

Gniazda ze stożkiem wewnętrznym

1250 A

1250 A 
1600 A 
2000 A

1250 A
1600 A 
2000 A

1 Punkt mocowania

2 Otwór w podłodze, przeznaczony 
na przewody wysokiego napięcia

3 Otwór w podłodze przeznaczony 
na przewody sterownicze

1) 2615 mm dla wyższych przedziałów 
niskiego napięcia



��
�

��
�

��
��

��	

��
	

��

� �	

�	
	

�		

����

�		

����

�	
	

�	
�	

	

��
�	

��

�		

�
��

��
�


��
��

�
�


		��	

���
��

�

�

��	

��
�	

��

��
�

��
��

� �	

60
0

�		

���� ���

�		

����

�	
	

�	

�	
	

�		

�	
	

�	
	

�	
	

�
��

��
��

��
��

�
�

� �

�

�

�

��	

��
�

�

�

��
��

��
	

��

� �	

�	
	

�		
���� ���

�		

����

�	
	

�	

�	
	

��
�	

��

�		

�
��

��
�


��
��

�
�

��	���

� � ��

��	

13Rozdzielnica wyłącznikowa NXPLUS do 40,5 kV, w izolacji gazowej · Siemens HA 35.51 · 2015

Podle odłącznikowe
Gniazda ze stożkiem zewnętrznym

Pole sprzęgła wzdłużnego

Widoki z przodu, przekroje, otwory fundamentów, punkty mocowania dla rozdzielnicy z pojedynczym systemem szyn zbiorczych

Wymiary

Gniazda ze stożkiem wewnętrznym

1250 A 1250 A 
1600 A 
2000 A

1250 A
1600 A 
2000 A

1 Punkt mocowania

2 Otwór w podłodze, przeznaczony 
na przewody wysokiego napięcia

3 Otwór w podłodze przeznaczony 
na przewody sterownicze

1) 2615 mm dla wyższych przedziałów 
niskiego napięcia
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Widoki z przodu, przekroje, otwory fundamentów, punkty mocowania dla rozdzielnicy z podwójnym systemem szyn zbiorczych

Wymiary

1250 A

2300 A 
2500 A

Pola wyłącznikowe
Gniazda ze stożkiem zewnętrznym

Gniazda ze stożkiem wewnętrznym

Gniazda ze stożkiem wewnętrznym

1250 A 
1600 A 
2000 A

1 Punkt mocowania

2 Otwór w podłodze, przeznaczony 
na przewody wysokiego napięcia

3 Otwór w podłodze przeznaczony 
na przewody sterownicze

1) 2615 mm dla wyższych przedziałów 
niskiego napięcia
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Widoki z przodu, przekroje, otwory fundamentów, punkty mocowania dla rozdzielnicy z podwójnym systemem szyn zbiorczych

Wymiary

2300 A 
2500 A

1250 A 
1600 A 
2000 A

Osobne gniazda ze stożkiem wewnętrznym

Pola wyłącznikowe
Osobne gniazda ze stożkiem wewnętrznym

1 Punkt mocowania

2 Otwór w podłodze, przeznaczony 
na przewody wysokiego napięcia

3 Otwór w podłodze przeznaczony 
na przewody sterownicze

1) 2615 mm dla wyższych przedziałów 
niskiego napięcia
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Widoki z przodu, przekroje, otwory fundamentów, punkty mocowania dla rozdzielnicy z podwójnym systemem szyn zbiorczych

Wymiary

Pola sprzęgła wzdłużnego
Układ systemu szyn 
zbiorczych 1

1250 A
1600 A
2000 A

2300 A 
2500 A

1 Punkt mocowania

3 Otwór w podłodze przeznaczony na przewody 
sterownicze

1) 2615 mm dla wyższych przedziałów 
niskiego napięcia
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Widoki z przodu, przekroje, otwory fundamentów, punkty mocowania dla rozdzielnicy z podwójnym systemem szyn zbiorczych

Wymiary

Pola sprzęgła wzdłużnego
Układ systemu szyn 
zbiorczych 2

1250 A
1600 A
2000 A

2300 A 
2500 A

1 Punkt mocowania

3 Otwór w podłodze przeznaczony 
na przewody sterownicze

1) 2615 mm dla wyższych przedziałów 
niskiego napięcia
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Widoki z przodu, przekroje, otwory fundamentów, punkty mocowania dla rozdzielnicy z podwójnym systemem szyn zbiorczych

Wymiary

Pole sprzęgła wzdłużnego składające się z pola wyłącznikowego + pola odłącznikowego 

1250 A
1600 A
2000 A

2300 A 
2500 A

1250 A
1600 A
2000 A

2300 A 
2500 A

 

1 Punkt mocowania

2 Otwory w podłodze przeznaczone na przewody wysokiego napięcia

3 Otwór w podłodze przeznaczony na przewody sterownicze

1)  2615 mm dla wyższego przedziału 
niskiego napicia
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Widoki z przodu, przekroje, otwory fundamentów, punkty mocowania dla rozdzielnicy z podwójnym systemem szyn zbiorczych

Wymiary

Pole sprzęgła wzdłużnego składające się z pola wyłącznikowego + pola odłącznikowego

1250 A
1600 A
2000 A

2300 A 
2500 A
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20 Rozdzielnica wyłącznikowa NXPLUS do 40,5 kV, w izolacji gazowej · Siemens HA 35.51 · 2015

Wymiary
Widoki z przodu, przekroje, otwory fundamentów, punkty mocowania dla rozdzielnicy z podwójnym systemem szyn zbiorczych

Łączniki sprzęgłowe 
systemu szyn zbiorczych

1250 A
1600 A
2000 A

2300 A 
2500 A

1 Punkt mocowania

3 Otwór w podłodze przeznaczony na przewody 
sterownicze

1) 2615 mm dla wyższych przedziałów 
niskiego napięcia
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Wymiary
Widoki z przodu, przekroje, otwory fundamentów, punkty mocowania dla rozdzielnicy z podwójnym systemem szyn zbiorczych

Pola pomiarowe

1 Punkt mocowania

3 Otwór w podłodze przeznaczony na przewody 
sterownicze

1) 2615 mm dla wyższych 
przedziałów niskiego napięcia
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 Gama produktów
 Pola z pojedynczym systemem szyn zbiorczych

Przekładnik prądowy 
na szynach zbiorczych

Szyna w izolacji 
stałej

Przekładnik 
napięciowy, z wtyczką

Pojemnościowy układ 
detekcji napięcia

Przewód z wtykiem, 
1-w-4, 
interfejs stożka 
wewnętrznego 
typu 2 lub 3 (poza 
zakresem dostawy)

Ochronnik 
przepięciowy, z wtyczką

Przekładnik prądowy

Pola wyłącznikowe (przyłącze kablowe ze stożkiem wewnętrznym)

i 1) lub

lub lub

lub lub

lub

lub

Pola wyłącznikowe (przyłącze kablowe ze stożkiem zewnętrznym)

i 1)

lub lub

lub

lub

lub

1)  Niedostępne z przekładnikiem 
napięciowym na szynach zbiorczych

2)  Wymaga przyłącza kablowego 
ze zbiornikiem dla osobnych 
gniazd ze stożkiem wewnętrznym

3)  Niedostępne z poziomym kanałem 
upustu ciśnieniowego

H
A

3
5

-2
5

41
b 

ep
s

Przekładnik 
napięciowy, odłączalny

Przyłącze kablowe 
głowicą dla stożka 
zewnętrznego (poza 
zakresem dostawy)

Pojemnościowy 
układ detekcji 
napięcia
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Pola z pojedynczym systemem szyn zbiorczych

Gama produktów

Pole odłącznikowe
(przyłącze kablowe ze stożkiem zewnętrznym)

Przekładnik prądowy 
na szynach zbiorczych

Szyna w izolacji 
stałej

Przekładnik 
napięciowy, z wtyczką

Pojemnościowy układ 
detekcji napięcia

Przewód z wtykiem, 
1-w-4,
interfejs stożka 
wewnętrznego 
typu 2 lub 3 (poza 
zakresem dostawy)

Ochronnik 
przepięciowy, z wtyczką

Przyłącze kablowe 
z głowicą dla stożka 
zewnętrznego (poza 
zakresem dostawy)

Przekładnik prądowy

Pole odłącznikowe
(przyłącze kablowe ze stożkiem wewnętrznym)

i 1) lub

lub lub

lub lub

lub

lub

i 1)

lub lub

lub

lub

lub

1)  Niedostępne z przekładnikiem 
napięciowym na szynach zbiorczych

3)  Niedostępne z poziomym kanałem 
upustu ciśnieniowego

Pole sprzęgła wzdłużnego

H
A

3
5

-2
5

41
b 

ep
s

Przekładnik 
napięciowy, odłączalny

Pojemnościowy 
układ detekcji 
napięcia
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 Pola z podwójnym systemem szyn zbiorczych

Gama produktów

1)  Wymaga przyłącza kablowego 
ze zbiornikiem dla osobnych 
gniazd ze stożkiem wewnętrznym

2)  Pierścieniowy przekładnik prądowy, 
owalny, przeznaczony do pracy 
przy 1000 A

Skróty
SS1 = System szyn zbiorczych 1
SS2 = System szyn zbiorczych 2

H
A

3
5

-2
5

41
b 

ep
s

Przekładnik 
napięciowy, odłączalny

Przekładnik prądowy 
na szynach zbiorczych

Szyna w izolacji 
stałej

Przekładnik 
napięciowy, z wtyczką

Pojemnościowy układ 
detekcji napięcia

Przewód z wtykiem, 
1-w-4,
interfejs stożka 
wewnętrznego 
typu 2 lub 3 (poza 
zakresem dostawy)

Ochronnik 
przepięciowy, z wtyczką

Przekładnik prądowy

Przyłącze kablowe 
z głowicą dla stożka 
zewnętrznego (poza 
zakresem dostawy)

Pojemnościowy 
układ detekcji 
napięcia

Pola wyłącznikowe (przyłącze kablowe ze stożkiem wewnętrznym)

lub

lub

lub

lub

Pola wyłącznikowe (przyłącze kablowe ze stożkiem zewnętrznym)

lub

lub
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Pola z podwójnym systemem szyn zbiorczych

Gama produktów

Skróty
SS1 = System szyn zbiorczych 1
SS2 = System szyn zbiorczych 2

H
A

3
5

-2
5

41
b 

ep
s

Przekładnik 
napięciowy, odłączalny

Przekładnik prądowy 
na szynach zbiorczych

Szyna w izolacji 
stałej

Przekładnik 
napięciowy, z wtyczką

Pojemnościowy układ 
detekcji napięcia

Przewód z wtykiem, 
1-w-4,
interfejs stożka 
wewnętrznego 
typu 2 lub 3 (poza 
zakresem dostawy)

Ochronnik 
przepięciowy, z wtyczką

Przekładnik prądowy

Przyłącze kablowe 
z głowicą dla stożka 
zewnętrznego (poza 
zakresem dostawy)

Pojemnościowy 
układ detekcji 
napięcia

Pole sprzęgła wzdłużnego

Pole sprzęgła wzdłużnego - pola wyłącznikowe 
(przyłącze kablowe ze stożkiem wewnętrznym)

lub lub

lub lub

lub lub

lub lub

Pole sprzęgła wzdłużnego - pole odłącznikowe
(przyłącze kablowe ze stożkiem wewnętrznyw)
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Pola z podwójnym systemem szyn zbiorczych

Gama produktów

H
A

3
5

-2
5

41
b 

ep
s

Przekładnik prądowy

Przekładnik 
napięciowy, z wtyczką

Pojemnościowy 
układ detekcji 
napięcia

Skróty
SS1 = System szyn zbiorczych 1
SS2 = System szyn zbiorczych 2

Sprzęgło poprzeczne

Pole pomiarowe
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Pola z pojedynczym systemem szyn zbiorczych, pola z podwójnym systemem szyn zbiorczych

Gama produktów

Pola z pojedynczym systemem szyn zbiorczych
Pole wyłącznikowe
• Z przyłączem kablowym ze stożkiem zewnętrznym dla

 – Napięcia znamionowego do 36 kV
 – Znamionowego prądu zwarciowego wyłączeniowego do 31,5 kA
 –  Znamionowych prądów roboczych szyn zbiorczych do 2000 A 
(2500 A na życzenie) i pól zasilających do 1250 A

• Z przyłączem kablowym ze stożkiem wewnętrznym dla
 – Napięcia znamionowego do 40,5 kV
 –  Znamionowego prądu zwarciowego wyłączeniowego do 31,5 kA
 –  Znamionowych prądów roboczych szyn zbiorczych i pól 
zasilających do 2000 A (2500 A na życzenie)

• Z przyłączem kablowym jako osobny stożek wewnętrzny dla
 – Napięcia znamionowego do 40,5 kV
 – Znamionowego prądu zwarciowego wyłączeniowego do 31,5 kA
 –  Znamionowych prądów roboczych szyn zbiorczych i pól 
zasilających do 2000 A (2500 A na życzenie).

Pole odłącznikowe
• Z przyłączem kablowym ze stożkiem zewnętrznym dla

 – Napięcia znamionowego do 36 kV
 – Znamionowego prądu zwarciowego wyłączeniowego do 31,5 kA
 –  Znamionowych prądów roboczych szyn zbiorczych do 2000 A 
(2500 A na życzenie) i pól zasilających do 1250 A

• Z przyłączem kablowym ze stożkiem wewnętrznym dla
 – Napięcia znamionowego do 40,5 kV
 – Prądu zwarciowego krótkotrwałego wytrzymywanego do 31,5 kA
 –  Znamionowych prądów roboczych szyn zbiorczych i pól 
zasilających do 2000 A (2500 A na życzenie).

Pole sprzęgła wzdłużnego 
dla

 – Napięcia znamionowego do 40,5 kV
 – Znamionowego prądu zwarciowego wyłączeniowego do 31,5 kA
 –  Znamionowych prądów roboczych szyn zbiorczych do 2000 A 
(2500 A na życzenie).

Pola z podwójnym systemem szyn zbiorczych
Pole wyłącznikowe
• Z przyłączem kablowym ze stożkiem zewnętrznym dla

 – Napięcia znamionowego do 36 kV
 – Znamionowego prądu zwarciowego wyłączeniowego do 31,5 kA
 –  Znamionowych prądów roboczych szyn zbiorczych do 2500 A 
i pól zasilających do 1250 A

• Z przyłączem kablowym ze stożkiem wewnętrznym dla
 – Napięcia znamionowego do 36 kV
 – Znamionowego prądu zwarciowego wyłączeniowego do 31,5 kA
 –  Znamionowych prądów roboczych szyn zbiorczych i pól 
zasilających do 2500 A

• Z przyłączem kablowym jako osobny stożek wewnętrzny dla
 – Napięcia znamionowego do 36 kV
 – Znamionowego prądu zwarciowego wyłączeniowego do 31,5 kA
 –  Znamionowych prądów roboczych szyn zbiorczych i pól 
zasilających do 2500 A.

Pole sprzęgła wzdłużnego
dla

 – Napięcia znamionowego do 36 kV
 – Znamionowego prądu zwarciowego wyłączeniowego do 31,5 kA
 – Znamionowych prądów roboczych szyn zbiorczych do 2500 A.

Pole sprzęgła wzdłużnego
(pole wyłącznikowe, pole odłącznikowe)
• Z przyłączem kablowym ze stożkiem wewnętrznym dla

 – Napięcia znamionowego do 36 kV
 – Znamionowego prądu zwarciowego wyłączeniowego do 31,5 kA
 –  Znamionowych prądów roboczych szyn zbiorczych i pól 
zasilających do 2500 A.

Sprzęgło poprzeczne
dla

 – Napięcia znamionowego do 36 kV
 – Znamionowego prądu zwarciowego wyłączeniowego do 31,5 kA
 – Znamionowych prądów roboczych szyn zbiorczych do 2500 A.

Pole pomiarowe z podziałką wynoszącą 300 mm lub 600 mm
dla

 – Napięcia znamionowego do 36 kV
 – Znamionowych prądów roboczych szyn zbiorczych do 2500 A.
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 Budowa pola z pojedynczym systemem szyn zbiorczych

 Budowa

System izolacyjny
• Zbiornik rozdzielnicy napełniony gazem SF6

• Charakterystyka gazu SF6:
– Nietoksyczny
– Bezwonny i bezbarwny
– Niepalny
– Neutralny chemicznie
– Cięższy od powietrza
–  Elektroujemny (izolator wysokiej jakości)
•  Ciśnienie gazu SF6 w zbiorniku rozdzielnicy 

(wartości bezwzględne przy 20°C):
 – Znamionowy poziom napełnienia: 150 kPa

– Ciśnienie obliczeniowe: 180 kPa
– Temperatura obliczeniowa gazu SF6: 80°C
– Ciśnienie zadziałania pokrywy bezpieczeństwa: 
 ≥ 300 kPa
– Ciśnienie rozrywające: ≥ 550 kPa
– Stopień ubytku gazu: < 0,1% p.a.

Budowa pola
•  Wykonanie fabryczne, poddane próbie 

typu
•  W obudowie metalowej, z metalowymi 

przegrodami1)

•  Hermetycznie szczelne, spawane zbiorniki 
rozdzielnicy wykonane ze stali nierdzewnej

•  Połączenia elektryczne poprzez przyłącza 
modułowe w izolacji żywicznej, 
ekranowane i skręcane

• Nie wymaga konserwacji
• Stopień ochrony

 –  IP 65 dla wszystkich elementów obwodu 
pierwotnego wysokiego napięcia

 – IP 3XD dla obudowy rozdzielnicy
• Wyłącznik próżniowy
•  Odłącznik trójpołożeniowy do odłączania 

i uziemiania poprzez wyłącznik
•  Szybkie uziemianie poprzez wyłącznik 

próżniowy
•  Przyłącze kablowe z układem wtyków 

stożka zewnętrznego lub układem wtyków 
stożka wewnętrznego, zgodnie z normą 
DIN EN 50181

•  Ustawienie przyścienne lub wolnostojące
• Montaż i ewentualne, późniejsze rozszerzenie 

pól bez prac z układem gazowym
•  Wymiana modułu wyłącznika 

bez prac z układem gazowym
•  Przekładniki demontowalne bez zmiany 

położenia modułów szyn zbiorczych 
oraz wyłącznika

•  Wymiana przekładników bez prac z gazem 
SF6, dzięki temu, że są one umieszczone 
na zewnątrz przedziałów gazowych

•  Obudowa z blachy ocynkowanej metodą 
Sendzimira, przednia i tylna strona 
rozdzielnicy jak również ściany końcowe 
pokryte farbą proszkową w kolorze 
„jasny podstawowy” (SN 700)

• Demontowalny przedział niskiego napięcia,
   wtykowe przewody obwodów wtórnych
• Boczne metalowe kanały kablowe 

do układania kabli sygnalizacyjnych
i sterowniczych 
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Budowa modułowa (przykład)

Pole ze zintegrowanym stożkiem wewnętrznym do 36 kV

Pole z osobnym stożkiem wewnętrznym do 40,5 kV

Widok z przodu
Szczegół Z:

Pole ze stożkiem zewnętrznym do 36 kV

Pole ze zintegrowanym stożkiem wewnętrznym do 40,5 kV

1) Odpowiada „okładzinie metalowej” 
zgodnie z byłą normą IEC 60298
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 Budowa pola z podwójnym systemem szyn zbiorczych

 Budowa

Budowa modułowa (przykład)

Widok z przodu
Szczegół Z:

Pole ze zintegrowanymi gniazdami 
stożka wewnętrznego

Pole z osobnymi gniazdami stożka wewnętrznego

1    Przedział niskiego napięcia
2   Wielofunkcyjny przekaźnik 

zabezpieczeniowy SIPROTEC 4 (przykład)
3   Otwór do zazbrajania sprężyn wyłącznika 
4   Wskaźnik położenia wyłącznika
5   Wskaźnik „zazbrojenia” sprężyny
6    Licznik cykli przestawieniowych wyłącznika
7   Pojemnościowy układ detekcji napięcia
8    Dźwignia blokująca
9   Dźwignia sterująca i urządzenie blokujące 

służące do obsługi funkcji „odłączania/
uziemiania” łącznika trójpołożeniowego

10    Otwór do obsługi „rozłączającej” funkcji 
łącznika trójpołożeniowego

11   Otwór do obsługi funkcji „gotowy do 
uziemienia” łącznika trójpołożeniowego

12   Wskaźnik położenia funkcji „odłączania” 
łącznika trójpołożeniowego

13     Wskaźnik położenia funkcji „gotowy 
do uziemienia” łącznika trójpołożeniowego

14    Pokrywa szyn zbiorczych
15   Moduł szyn zbiorczych, 

spawany, izolowany gazem SF6

16   Odciążenie ciśnieniowe 
(pokrywa bezpieczeństwa)

17    Trójfazowy układ szyn zbiorczych
18   Odłącznik trójpołożeniowy
19    Przyłącze modułowe pomiędzy modułem 

szyny zbiorczej a modułem wyłącznika
20   Moduł wyłącznika, spawany, izolowany 

gazem SF6

21   Suwak wyboru odłącznika 
trójpołożeniowego w rozdzielnicy 
z podwójnym systemem szyn zbiorczych

22    Przycisk ON wyłącznika
23  Przycisk OFF wyłącznika
24  Komora próżniowa wyłącznika
25    Urządzenie blokujące odpływ 

(możliwość zamknięcia na kłódkę)
26     Kanał upustu ciśnieniowego
27   Zintegrowane przyłącze kablowe 

z gniazdami ze stożkiem wewnętrznym 
28   Pokrywa przedziału kablowego
29   Przyłącze kabla z głowicą 

typu stożka wewnętrznego
30  Przekładnik prądowy odpływu
31    Napęd łącznika trójpołożeniowego
32 Panel sterowniczy
33    Napęd wyłącznika
34    Gniazdo przyłącza przekładnika 

napięciowego typu stożka zewnętrznego
35  Przedział kablowy
36    Przekładnik napięciowy odpływu
37    Szyna zbiorcza uziemienia
38    Odłącznik przekładnika 

napięciowego odpływu
39    Izolator przepustowy przekładnika 

napięciowego odpływu
40   Przyłącze kablowe z wtykami typu T stożka 

zewnętrznego
41   Przyłącze modułowe pomiędzy modułem 

wyłącznika a modułem osobnych gniazd 
stożka wewnętrznego 

42  Moduł osobnego układu gniazd
       stożka wewnętrznego
43   Zintegrowane przyłącze kablowe ze 

stożkiem wewnętrznym
44    Gniazdo przyłącza przekładnika 

napięciowego ze stożkiem zewnętrznym
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 Wyłącznik próżniowy

 Komponenty

Charakterystyka
•  Zgodny z IEC 62271-100 i VDE 0671-100 (normy, patrz strona 59)
•  Zastosowanie w hermetycznie zaspawanych zbiornikach 

rozdzielnicy zgodnie z układem
•  Niezależne od warunków klimatycznych bieguny komory 

próżniowej w zbiorniku rozdzielnicy napełnionym gazem SF6

•  Bezobsługowy przeznaczony do montażu wewnętrznego 
zgodnie z IEC 62271-1 i VDE 0671-1 

• Indywidualne wyposażenie wtórne
•  Metalowe miechy używane do bezuszczelkowego oddzielenia 

izolacji SF6 i napędu (używane w ponad 2 milionach komór 
próżniowych).

Mechanizm typu trip-free (wyzwalanie swobodne)
Wyłącznik próżniowy jest wyposażony w napęd typu trip-free, 
zgodnie z IEC 62271 and VDE 0671.

Przełączenia i napędy
Przełączenia wyłącznika próżniowego zależą, 
m. in. od typu jego napędu.
Napęd silnikowy
• Napęd z układem magazynującym energię 

 – Na potrzeby automatycznego ponownego załączenia
 – Na potrzeby synchronizacji i szybkiego przeniesienia 
obciążenia (U).

Dalsze właściwości napędu
•  Umieszczony poza zbiornikiem rozdzielnicy 

w obudowie napędu, za tablicą sterowania
•  10 000 cykli pracy napędu z magazynującym 

energię układem sprężynowym

Funkcje napędu
Napęd silnikowy 1) (M1 *)
•  W przypadku napędu silnikowego, sprężyna załączająca 

zazbrajana jest poprzez silnik i jest blokowana w pozycji 
zazbrojonej (widoczne jest wskazanie „sprężyna zazbrojona”). 
Zamykanie odbywa się albo za pomocą przycisku ON lub 
elektromagnesu zamykania. Sprężyna załączająca zazbrajana 
jest automatycznie (w celu automatycznego załączenia).

Klasa trwałości wyłącznika

Funkcja Klasa Norma Właściwość NXPLUS

WYŁĄCZANIE M2 IEC 62271-100 10,000 razy mechanicznie 
bez konserwacji

E2 IEC 62271-100 10 000 razy dla znamionowego 
prądu roboczego bez konserwacji, 
50 razy dla prądu zwarciowego 
wyłączalnego bez konserwacji

C2 IEC 62271-100 Bardzo małe prawdopodobieństwo 
zapłonu ponownego późnego

Czasy łączeniowe

Czas zamykania Cewka załączająca < 75 ms

Czas otwierania Pierwsza cewka wyłączająca
Druga cewka wyłączająca

< 65 ms
< 50 ms

Czas łukowy wyłączeniowy 
przy 50 Hz

< 15 ms

Czas wyłączania Pierwsza cewka wyłączająca
Druga cewka wyłączająca

< 80 ms
< 65 ms

Czas bezprądowy 300 ms

Całkowity czas zbrojenia < 15 s

  1 Koło zębate z silnikiem (M1 *)

  2 Przełącznik położenia (S4 *)

  3 Sprężyna zamykająca

  4  Wskazanie „Sprężyna załączająca zazbrojona”

  5 Cewka załączająca (Y9 *)

  6 Licznik cykli przestawieniowych

  7  Przełącznik pomocniczy 6 NO + 6 NC (S1 *), opcja: 12 NO + 12 NC

  8  Wskaźnik położenia ZAMKNIĘTY/OTWARTY wyłącznika

  9  Opcja: Druga cewka wyłączająca (Y2 *), trzecia cewka 
wyłączająca (Y7 *)

10 Pierwsza cewka wyłączająca (Y1 *)

11  Urządzenie blokujące odpływu

12 Zacisk stały

13 Wspornik

14  Komora próżniowa

15 Zacisk ruchomy

16 Metalowe mieszki

17  Zbiornik rozdzielnicy, izolowany gazem SF6, 
z komorą próżniową

18  Skrzynka napędu (patrz powyższy rysunek)

19 Kinematyka

Przekrój wyłącznika próżniowego

R-HA35-126a eps

Skróty używane przy przełączeniach:

U = Synchronizacja i szybkie przeniesienie obciążenia (czas zamykania ≤ 90 ms)

K = Automatyczne ponowne załączenie

1)  Moc silnika przy  60 V do 220 V DC:  700 W
 100 V do 230 V DC: 1100 VA
*   Oznaczenie

Wnętrze wyłącznika próżniowego

7

11
10

1

5
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4

2

3
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Wyłącznik próżniowy

Komponenty

Wyposażenie wtórne
Zakres wyposażenia obwodów wtórnych wyłącznika 
próżniowego zależy od rodzaju zastosowania i zapewnia szeroki 
wybór wariantów, pozwalając na zaspokojenie niemal każdego 
wymagania:

Cewka załączająca
• Typ 3AY15 10 (Y9*)
• Do załączania elektrycznego.

Cewka wyłączająca
• Rodzaje:
– Standardowy: 3AY15 10 (Y1*)
– Opcja: 3AX11 01 (Y2 *), z zasobnikiem energii
• Wyzwalanie przez przekaźnik zabezpieczeniowy 
lub elektrycznie.

Wyzwalacz podnapięciowy
• Typ 3AX11 03 (Y7*)
• Składa się on z :
– Zasobnika energii i urządzenia odblokowującego
–  Układu elektromagnetycznego na stałe podłączonego 

pod napięcie, gdy wyłącznik próżniowy jest zamknięty; 
uruchomienie wyzwalania przy spadku napięcia

• Możliwe połączenie z przekładnikami napięciowymi.

Blokada antypompująca (mechaniczne i elektryczne)
•  Funkcja: Jeśli jednocześnie wystąpią stałe komendy OTWIERANIA 

i ZAMYKANIA, to, po zamknięciu, wyłącznik próżniowy powróci 
do pozycji otwartej. Pozostaje w tym położeniu aż do momentu 
wydania polecenia ZAMKNĄĆ W ten sposób unika się stałego 
otwierania i zamykania (tzw. pompowania).

Sygnał wyzwolenia wyłącznika
•  Do sygnalizacji elektrycznej (impuls > 10 ms), np. do systemów 

zdalnego sterowania, w przypadku automatycznego zadziałania 
(np. ochrona)

• Poprzez wyłącznik krańcowy (S6*) i łącznik odcinający (S7*).

Moduł warystora
•  Stosowany w celu ograniczenia przepięć urządzeń 

zabezpieczających do ok. 500 V (w przypadku zabudowania 
elementów indukcyjnych w obwodach wtórnych wyłacznika 
próżniowego)

• Dla napięć pomocniczych ≥ 60 V DC.

Łącznik pomocniczy
• Typ 3SV9 (S1 *)
• Norma: 6 NO + 6 NC, wolne styki1) 2 NO + 2 NC
• Opcja: 12 NO + 12 NC, wolne styki 1) 8 NO + 8 NC.

Łącznik sygnalizacji położenia
• Typ 3AX4 (S41, S42, S16*)
•  Do sygnalizacji "sprężyna załączająca zazbrojona” 
•  Do sygnalizacji „wyłącznik zablokowany”.

Blokada mechaniczna
• Mechaniczne zblokowanie z łącznikiem trójpołożeniowym
•  Podczas przestawiania łącznika  trójpołożeniowego, 

nie można przełączać wyłącznika próżniowego.

Trwałość komory próżniowej

Parametry elektryczne
 Krzywa ➀  Krzywa ➁  Krzywa ➂  Krzywa ➃

Napięcie znamionowe  12 kV 24 kV 24 kV 36 / 40,5 kV 

Znamionowy prąd  
zwarciowy wyłączeniowy  31,5 kA 25 kA 25 kA 31,5 kA

Znamionowy prąd roboczy 1250 A 1250 A 2000 A 2500 A

Znamionowe sekwencje łączeniowe

Szybkie przełączanie (U):    O-t-CO-t‘-CO (t 0,3 s, t‘ 3 min)

Samoczynne ponowne załączenie (K):  O-t-CO-t‘-CO (t 0,3 s, t‘ 3 min)

Samoczynne ponowne załączenie (K): O-t-CO-t‘-CO (t 0,3 s, t‘ 15 s)

O = operacja WYŁĄCZANIA

CO =  operacja ZAŁĄCZANIA z następującą operacją WYŁĄCZANIA 
z najkrótszym czasem wewnętrznego zamknięcia-otwarcia 
wyłącznika próżniowego

Możliwe kombinacje wyzwalania

Wyzwalanie

1 2 3 4

Pierwsza cewka wyłączająca typ 3AY1510 • • • •

Druga cewka wyłączająca typ 3AX1101 – • – •

Wyzwalacz podnapięciowy typ 3AX1103 – – • •

Kombinacja wyzwalania

1)  Do wykorzystania przez klienta

* Oznaczenie elementu
Skróty:  NO = styk normalnie otwarty 

NC  = styk normalnie zamknięty
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 Łącznik trójpołożeniowy

Komponenty

Charakterystyka łącznika trójpołożeniowego
•  Zgodny z IEC 62271-102 i VDE 0671-102 (normy, patrz strona 59)
•  Zabudowany w hermetycznie zaspawanych zbiornikach 

rozdzielnicy zgodnie z układem elektrycznym
•  Niewrażliwe na warunki zewnętrzne styki 

w zbiorniku rozdzielnicy napełnionym gazem SF6

•  Bezobsługowy przeznaczony do montażu wewnętrznego 
zgodnie z IEC 62271-1 i VDE 0671-1

•  Metalowe mieszki używane do bezuszczelkowego oddzielenia 
izolacji SF6 i napędu – używane w milionach wyłączników 
próżniowych.

•  Zwarta budowa dzięki małym odstępom izolacyjnym 
w gazie SF6

•  Oś mechanizmu napędowego z umocowanymi nożami 
stykowymi sięgająca do panelu frontowego, co zapewnia 
niezawodne wskazania pozycji łącznika 

•  2 000 mechanicznych cykli pracy ZAMKNIĘTY / OTWARTY
•  1 000 mechanicznych cykli pracy OTWARTY / GOTOWY 

DO UZIEMIENIA
•  Wskazanie położenia poprzez mechanicznie sprzężone 

wskaźniki
•  Osobne osie mechanizmu dla funkcji „ODŁĄCZENIE” 

i „GOTOWY DO UZIEMIENIA”
• Nie wymaga konserwacji

Pozycje łączeniowe
łącznika trópołożeniowego

Położenia przełącznika trójpołożeniowego odłącznika

ZAMKNIĘTY

OTWARTY

Pole 
odpływowe
UZIEMIONE

Położenia 
łącznika

Klasa trwałości łącznika trójpołożeniowego

Funkcja Klasa Norma Właściwość NXPLUS 

ODŁĄCZENIE M1 IEC 62271-102 2000 cykli mechanicznych 
bez konserwacji

GOTOWY-
DO UZIEMIENIA

M0
E0

IEC 62271-102
IEC 62271-102

1000 cykli mechanicznych 
bez konserwacji
bez zdolności załączania na zwarcie

UZIEMIENIE E21) IEC 62271-200
IEC 62271-102

50 razy dla prądu zwarciowego 
wyłączalnego Ima bez konserwacji

“ZAMKNIĘTY” 

•  Zamknięty tor prądu 

pomiędzy szynami 

zbiorczymi a 

wyłącznikiem 

próżniowym

•  Noże zestyku połączone 

ze stykami stałymi 

przepustach szyn 

zbiorczych

“OTWARTY” 

•  Otwarty tor prądu 

pomiędzy szynami 

zbiorczymi a 

wyłącznikiem 

próżniowym

•  Odstępy izolacyjne 

wytrzymujące stosowną 

próbę napięciową

“GOTOWY DO 

UZIEMIENIA” 

•  Noże zestyku 

połączone ze stykiem 

uziemienia zbiornika 

rozdzielni

•  Uziemienie i zwarcie 

przyłącza kablowego 

możliwe poprzez 

zamknięcie wyłącznika 

próżniowego

Łącznik trójpołożeniowy 
(w położeniu OTWARTYM) 
(wgląd w zbiornik rozdzielnicy 
z otwartym bokiem)

1  Styk stały na szynie zbiorczej
2   Obrotowo zamontowany nóż zestyku
3  Styk stały dla „pole zasilające UZIEMIONE”
4 Popychacz

2
1

4

3

R-HA35-073b eps

1)  Funkcja UZIEMIENIA o klasie trwałości E2 osiągana jest poprzez 
zamknięcie wyłącznika w połączeniu z odłącznikiem trójpołożeniowym 
(o klasie trwałości E0)
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Komponenty
Łącznik trójpołożeniowy

Blokady
•  Wybór dopuszczalnych przełączeń za pomocą wybieraka 

z mechanicznie zablokowanym wyłącznikiem próżniowym
•  Odpowiednie osie nie zostaną zwolnione poprzez przednią 

osłonę, dopóki nie zostaną wybrane za pomocą dźwigni 
sterującej.

•  Dźwigni nie można usunąć dopóki nie zakończy się operacja 
przełączania

•  Wyłącznik nie zamknie się dopóki wybierak sterujący 
nie znajdzie się ponownie w pozycji neutralnej

•  Jeżeli rozdzielnica jest wyposażona w napędy silnikowe, 
to system blokad rozdzielnicy jest dostępny z blokadami 
elektromechanicznymi (ręczne blokowanie nadal możliwe).

Pozycje łączeniowe
•  „ZAMKNIĘTY”, „OTWARTY”, „UZIEMIONY” 

LUB „GOTOWY DO UZIEMIENIA”
•  W polach wyłącznikowych, uziemiania i zwierania przyłącza 

kablowego dokonuje się poprzez zamknięcie wyłącznika 
próżniowego.

Napęd
• Mechanizm powolnego tempa, używany w:

 – Pole wyłącznikowe
 – Pole odłącznikowe
 – Pole sprzęgła wzdłużnego
 – Łącznik sprzęgłowy szyn zbiorczych

•  Mechanizm powolnego tempa uruchamiany poprzez dźwignię 
na przedniej osłonie pola

•  Osobne osie mechanizmu dla funkcji 
„ODŁĄCZENIE” i „GOTOWY DO UZIEMIENIA”

•  Opcja: Napęd silnikowy funkcji ODŁĄCZENIE 
i UZIEMIENIE lub GOTOWY DO UZIEMIENIA

•  Bezobsługowy dzięki nierdzewnym częściom 
poddawanym obciążeniu mechanicznemu

• Łożyska nie wymagające smarowania.

Zasada działania napędów
(patrz ilustracja)
•  Przekazywanie energii z zewnątrz do zbiornika rozdzielnicy 

wypełnionego gazem za pomocą metalowych mieszków
• Gazoszczelny
• Nie wymaga konserwacji

Zasada działania napędów

1  Zbiornik 
rozdzielnicy 
wypełniony gazem

2  Gazoszczelne 
wspawane 
metalowe mieszki

Łącznik trójpołożeniowy
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Szyny zbiorcze, połączenia modułowe

Komponenty

Szyny zbiorcze
• Skonstruowane 

jako połączenia modułowe
• W izolacji stałej
•  Łączy pola jak również 

zbiorniki danego pola.

Połączenia modułowe
• Jednobiegunowe, przykręcane
•  Składające się z okrągłych prętów 

miedzianych, w izolacji żywicznej
•  Przykręcane połączenie szyny zbiorczej, 

w izolacji silikonowo-gumowej
•  Sterowanie polem poprzez 

warstwy przewodzące na izolacji 
(wewnętrzna i zewnętrzna)

•  Ekranowane poprzez uziemienie 
warstwy zewnętrznej do zbiornika 
rozdzielnicy

•  Montaż, rozbudowa i wymiana pól 
bez prac z układem gazowym SF6 

Połączenia pomiędzy polami 
w polu wyłącznikowym (przykład)

Połączenia modułowe
pól z pojedynczymi szynami zbiorczymi

Połączenia modułowe
pól z podwójnymi szynami zbiorczymi

1  Połączenie modułu

2  Moduł szyn zbiorczych

3  Moduł wyłącznika

4  Ścianka boczna

5  Przepust w polu przylegającym

6  Tor przewodzący szyny zbiorczej

7  Tuleja silikonowa

8  Obejma uziemienia

  9  Złącze wysokiej jakości

10  Przepust w izolacji żywicznej

11  Ścianka zbiornika

12  Izolacja żywiczna

13  Warstwa przewodząca

14  Przykręcane połączenie szyny zbiorczej

15  Pierścień dociskowy

Moduł szyny zbiorczej, 
izolowany gazem

SF6

Moduł szyny zbiorczej, 
izolowany gazem
SF6

Połączenie modułowe
(w izolacji stałej)
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Połączenie modułowe
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Pole ze stożkiem zewnętrznym 
do 36 kV

Pole z osobnym stożkiem 
wewnętrznym do 40,5 kV

Pole ze zintegrowanym stożkiem 
wewnętrznym do 36 kV
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 Przekładniki prądowe

Komponenty

Charakterystyka
•  Zgodne z IEC 61869-2

i VDE 0414-9-2
•  Konstrukcja: pierścieniowe 

przekładniki prądowe, 
jednobiegunowe

•  Dowolność wyboru miejsca 
montażu

•  Wolny od obciążonych 
dielektrycznie elementów 
żywicznych (specyfi ka 
konstrukcyjna)

• Klasa izolacji E
• Typu indukcyjnego
• Podlegające certyfi kacji
• Niewrażliwe na czynniki 

klimatyczne
•  Połączenie wtórne poprzez 

listwę zaciskową w przedziale 
niskiego napięcia pola.

Montaż
•  Montaż na zewnątrz obudowy 

głównej (zbiornika rozdzielnicy)

Miejsca montażu
• Na szynie zbiorczej (1)
•  Pomiędzy modułem szyny zbiorczej 

a modułem wyłącznika (2)
• Na przyłączu pola (3)
•  Pomiędzy modułem wyłącznika 

a modułem przyłącza 
kablowego (4)

• Przekładnik prądowy 
składowej zerowej.

Rodzaje przekładników 
prądowych
•  Przekładnik prądowy 

szyny zbiorczej (1):
 –  Średnica wewnętrzna 
przekładnika 120 mm

 – Maks. wysokość użytkowa 170 mm
•  Przekładnik prądowy pomiędzy 

modułem szyny zbiorczej 
a modułem wyłącznika (2):

 –  Średnica wewnętrzna 
przekładnika 120 mm

 – Maks. wysokość użytkowa 170 mm
•  Przekładnik prądowy 

na przyłączu pola (3):
 –  Średnica wewnętrzna 
przekładnika 120 mm

 – Maks. wysokość użytkowa 205 mm
 –  Przekładnik prądowy pomiędzy 
modułem wyłącznika a modułem 
przyłącza kablowego (4):

 –  Średnica wewnętrzna 
przekładnika 120 mm

 – Maks. wysokość użytkowa 170 mm
•  przekładnik składowej zerowej 

pod polami (w zakresie 
dostawy); montaż na miejscu.

Parametry elektryczne

Oznaczenie Typ 4MC

Napięcie robocze maks. 0,8 kV

Napięcie znamionowe 
krótkotrwałe wytrzymywane 
o częstotliwości sieciowej 
(próba uzwojenia)

3 kV

Częstotliwość znamionowa 50 / 60 Hz

Znamionowy prąd 
cieplny ciągły

maks. 
1,2 x prąd 
znamionowy 
(uzwojenia 
pierwotnego)

Znamionowy krótkotrwały 
prąd cieplny, maks. 3 s

maks. 31,5 kA

Prąd znamionowy dynamiczny  
pierwotny 

 wtórny

bez limitu, 
40 A do 
2500 A 
1 A i 5 A

Oznaczenie Typ 4MC

Różne przekładnie 
(po stronie wtórnej)

200 A – 100 A 
do 
2500 A – 1250 A

Dane rdzenia zależne od 
znamionowego uzwojenia 
pierwotnego: 
Rdzeń  Moc 
pomiarowy 
Klasa 
Współczynnik bezpieczeństwa
Rdzeń Moc 
ochronny Klasa
Współczynnik bezpieczeństwa

maks. 3 rdzenie

2,5 VA do 30 VA
0,2 do 1

FS 5, FS 10
2,5 VA do 30 VA
5 P lub 10 P
10 do 30

Dopuszczalna temperatura 
otoczenia

maks. 60°C

Klasa izolacji E

Montaż przekładnika prądowego (standardowe rozwiązanie)

1  Przekładnik prądowy na szynie zbiorczej
 2  Przekładnik prądowy pomiędzy modułem szyny zbiorczej a modułem wyłącznika
3  Przekładnik prądowy na przyłączu pola
4  Przekładnik prądowy pomiędzy modułem wyłącznika a modułem przyłącza kablowego
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Pole z osobnym stożkiem 
wewnętrznym

Pole ze zintegrowanym stożkiem 
wewnętrznym

Pole ze 
stożkiem zewnętrznym

Widok 
z przodu

Widok 
z przodu 
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Montaż przekładnika napięciowego pojedynczego systemu szyn zbiorczych 
(standardowe rozwiązanie)

Pole ze 
stożkiem zewnętrznym do 36 kV

Pole z 
osobnym stożkiem wewnętrznym
 do 40,5 kV

Pole ze 
zintegrowanym stożkiem 
wewnętrznym do 36 kV

Widok 
z przodu

Pole ze 
zintegrowanym stożkiem 
wewnętrznym do 40,5 kV
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 Przekładniki napięciowe

Komponenty

Charakterystyka 
•  Zgodne z IEC 61869-3 

i VDE 0414-9-3
•  Jednobiegunowe, 

budowa wtykowa
•  Układ połączeń 

ze stykiem wtykowym
• Typu indukcyjnego
•  Bezpieczne w dotyku 

dzięki metalowej obudowie
• Podlegające certyfi kacji
•  Niewrażliwe na czynniki 

klimatyczne
•  Połączenie wtórne poprzez 

wtyki wewnątrz pola.
• W izolacji żywicznej
•  Montaż na zewnątrz obudowy 

głównej (zbiornika rozdzielnicy)
• Miejsca montażu:
–  Na szynie zbiorczej w 

module szyny zbiorczej (1) 
(pojedyncze szyny zbiorcze) 
lub w osobnym polu 
pomiarowym (8) (podwójne 
szyny zbiorcze)

 – Na przyłączu pola (2)(3)(5).

Typy przekładników 
napięciowych
•  Przekładnik napięciowy 

szyny zbiorczej 4MT6 (1) 
na module szyny zbiorczej 
(szyny pojedyncze)

 –  Można połączyć z gniazdem 
stożka wewnętrznego 
w rozmiarze 2

 –  Osobne pole pomiarowe 
nie jest wymagane

 –  Odpowiedni dla 80% 
napięcia znamionowego 
krótkotrwałego wytrzymy-
wanego o częstotliwości 
sieciowej.

•  Przekładnik napięciowy 
szyny zbiorczej 4MT9 (8) 
w osobnym, szerokim 
na 300 mm lub 600 mm 
polu pomiarowym (szyny 
podwójne)

 –  Połączenie z szynami 
zbiorczymi elastycznymi 
przewodami z głowicami 
wtykowymi, do połączenia 
z gniazdami na szynach 
i w przekładnikach  

 –  Odpowiedni dla 80% 
napięcia znamionowego 
krótkotrwałego 
wytrzymywanego 
o częstotliwości sieciowej.

Przekładniki napięciowe

Przekładnik napięciowy odpływu 
(z metalową powłoką) 4MT3
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Przekładnik napięciowy szyn zbiorczych 
(w obudowie metalowej) 4MT6

Odłącznik przekładnika 
napięciowego odpływu 
(szczegół Z) 

OTWARTY 
i UZIEMIONY

ZAMKNIĘTY

1  Przekładnik napięciowy na szynie zbiorczej

2  Przekładnik napięciowy na przyłączu 
pola (przyłącze stożka wewnętrznego)

3  Przekładnik napięciowy na przyłączu 
pola (przyłącze stożka zewnętrznego)

4  Dźwignia odłącznika

5  Przekładnik napięciowy na przyłączu pola 
(przyłącze osobnego stożka wewnętrznego)

6 Przyłącze pola

7 Ścianka zbiornika rozdzielnicy (uziemiona)
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Przekładniki napięciowe

Komponenty

• 3  Przekładniki napięciowe 
4MU1 lub 4MT3 (3) na 
przyłączu pól z połączeniem 
stożka zewnętrznego

 –  Można połączyć z przepustem 
ze stożkiem zewnętrznym 
na przyłączu pola

 –  Zastosowanie typu 4MU1 
przy 36 kV lub 24 kV i 31,5 kA

 –  Zastosowanie typu 4MT3 
do 24 kV

 –  Rozłączane poprzez odłącznik 
na przyłączu kablowym

 –  Przełączane poprzez izolowany 
gazem SF6 odłącznik 
w zbiorniku rozdzielnicy

 –  Położenia: „ZAMKNIĘTY” 
i „Przepust przekładnika 
UZIEMIONY” 

 –  Obsługa odłącznika z zewnątrz 
poprzez metalowe mieszki 
wspawane w zbiorniku 
rozdzielnicy

•  Przekładniki napięciowe 
4MU2 lub 4MT5 na przyłączu 
pól z połączeniem stożka 
wewnętrznego
 –  Połączenie poprzez przepust 
ze stożkiem zewnętrznym na 
przyłączu pola dla typu 4MU2 (2)

 –  Połączenie poprzez giętki kabel 
pomiędzy wtyczką stożka 
wewnętrznego, na przyłączu 
pola a wtyczką stożka 
wewnętrznego na przekładniku 
napięciowym typu 4MU2 (5)

 –  Zastosowanie typu 4MU2 
do 36 kV

 –  Zastosowanie typu 4MT5 
do 40,5 kV.
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2  Przekładnik napięciowy na przyłączu
 pola (przyłącze stożka wewnętrznego)

3  Przekładnik napięciowy na przyłączu 
pola (przyłącze stożka zewnętrznego)

4  Dźwignia odłącznika

5  Przekładnik napięciowy na przyłączu 
pola (przyłącze osobnego stożka 
wewnętrznego)

8  Przekładnik napięciowy na szynie 
zbiorczej (pole pomiarowe podwójnej 
szyny zbiorczej)

Montaż przekładnika napięciowego dla podwójnych szyn zbiorczych 
(standardowe rozwiązanie)

Pole pomiarowe 600 mm

Pole pomiarowe 300 mm

Pole ze 
stożkiem zewnętrznym

Pole z 
osobnym stożkiem wewnętrznym

Pole ze zintegrowanym stożkiem 
wewnętrznym

Widok 
z przodu

Widok 
z przodu

Widok 
z przodu
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Przekładniki napięciowe

Komponenty

Napięcie znamionowe

kV

Napięcie znamionowe 
krótkotrwałe wytrzymy-
wane o częstotliwości 
sieciowej kV

kV

Napięcie znamionowe 
udarowe piorunowe 
wytrzymywane 

kV

Norma Napięcie robocze

kV

7,2 20 60 IEC 6,0 /  3; 6,24 /  3; 6,3 /  3; 
6,6 /  3; 6,9 /  3

12 28 75 IEC 7,2 /  3; 7,6 /  3; 8,0 /  3;
8,3 /  3; 8,4 /  3; 8,9 /  3;
10 /  3; 10,5 /  3; 11 /  3;
11,4 /  3; 11,5 /  3; 11,6 /  3

17,5 38 95 IEC 12 /  3; 12,4 /  3; 12,47 /  3;
12,5 /  3; 12,8 /  3; 13,2 /  3;
13,4 /  3; 13,8 /  3; 14,4 /  3;
15 /  3; 15,8 /  3; 16/  3; 17/  3;

24 50 125 IEC 17,5 /  3; 18 /  3; 19 /  3;
20 /  3; 22 /  3; 23 /  3;

36 70 170 IEC 24 /  3; 25,0 /  3; 25,8 /  3;
27,6 /  3; 30,0 /  3; 33,0 /  3;
34,5 /  3; 35,0 /  3;

40,5 85 185 IEC 38 /  3;

Parametry elektryczne

Część pierwotna

Dla typów 4MT3, 4MT5, 4MT6, 4MT9, 4MU1 i 4MU2
Dla napięć roboczych od 6,0 kV do 38 kV, współczynnik napięcia znamionowego Un / 8h = 1,9; Un / stały= 1,2

Dla 
typu

Napięcie 
robocze 

V

Uzwojenie 
pomocnicze 

V

Cieplny prąd 
graniczny 
(uzwojenie 
pomiarowe) 
A

Prąd długotrwały 
znamionowy 
8 h 

A

Wartości znamionowe przy klasie dokładności

0,2

VA

0,5

VA

1

VA

3

VA

4MT3 100 /  3
110 /  3
120 /  3

100 / 3
110 / 3
120 / 3

6 4 IEC

10, 15, 20, 
25, 30

10, 15, 20, 
25, 30, 45, 
50, 60, 75, 90

10, 15, 20, 
25, 30, 45, 
50, 60, 75, 
90, 100, 120, 
150, 180

10, 15, 20, 
25, 30, 45, 
50, 60, 75, 
90, 100, 120, 
150, 180

4MT5 100 /  3
110 /  3
120 /  3

100 / 3
110 / 3
120 / 3

6 6 IEC

5, 10, 15, 
20, 25

10, 15, 20, 
25, 30, 45, 
50, 60, 75

10, 15, 20, 
25, 30, 45, 
50, 60, 75, 
90, 100, 120, 
150

10, 15, 20, 
25, 30, 45, 
50, 60, 75, 
90, 100, 120, 
150

4MT6
4MT9

100 /  3
110 /  3
120 /  3

100 / 3
110 / 3
120 / 3

6 6 IEC

5, 10, 15, 
20, 25

10, 15, 20, 
25, 30, 45, 
50, 60, 75

10, 15, 20, 
25, 30, 45, 
50, 60, 75, 
90, 100, 120, 
150

10, 15, 20, 
25, 30, 45, 
50, 60, 75, 
90, 100, 120, 
150

4MU1
4MU2

100 /  3;
110 /  3;
120 /  3

100 / 3;
110 / 3;
120 / 3

6 6 IEC

5, 10, 15, 
20, 25

10, 15, 20, 
25, 30, 45

10, 15, 20, 
25, 30, 45, 
50, 60, 75

10, 15, 20, 
25, 30, 45, 
50, 60, 75

Cześć wtórna:
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Komponenty

Budowa 
• Modułowa budowa
• Możliwość dostosowania 

budowy kanału do warunków 
zabudowy rozdzielnicy

• Wkład klapy cisnieniowej 
do wmurowania 
(otwór w murze).

Wymiary
• Wysokość pola rozdzielnicy 

Pojedyncze szyny zbiorcze: 
2874 mm
Podwójne szyny zbiorcze: 
2997 mm

• Minimalna wysokość 
pomieszczania
Pojedyncze szyny zbiorcze: 
2950 mm
Podwójne szyny zbiorcze: 
3100 mm

• Wymiary elementów: 
patrz następna strona.

Badania
• Konstrukcja objęta próbie 

typu.

Montaż
• Poziomy kanał rozprężny 

jest montowany na miejscu
• Elementy wydmuchowe 

zgodne z projektem.

 Poziomy kanał rozprężny

NXPLUS z poziomym
kanałem rozprężnym

R-
H

A
3

5
-1

8
4
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NXPLUS z pojedynczym systemem szyn zbiorczych
z poziomym kanałem rozprężnym i wyprowadzeniem

Wyprowadzenie na lewo
(możliwe także na prawo)

Wyprowadzenie do tyłu
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Poziomy kanał rozprężny, wymiary

Komponenty

NXPLUS z podwójnym systemem szyn zbiorczych z poziomym kanałem rozprężnym i wyprowadzeniem

Elementy kanału rozprężnego

Wyprowadzenie na lewo (możliwe także na prawo) Wyprowadzenie do tyłu
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Komponenty
 Przyłącza pola ze stożkiem zewnętrznym

Charakterystyka
•  Dla pola wyłącznika 1250  A,

Dla pola odłącznika 1250 A
•  Izolatory przepustowe ze 

stożkiem zewnętrznym
•  Ze stykiem przykręcanym 

(M16) jako przyłącze typu „C” 
zgodnie z EN 50180 / EN 50181

•  Wysokość przyłącza
kablowego 591 mm

•  Maks głębokość połączenia: 
960 mm ze standardową 
pokrywą przedziału kablowego

•  Ze wspornikiem kabla, typ C40 
zgodnie z DIN EN 50024

•  Opcja: Dostęp do przedziału 
kablowego tylko wtedy, gdy 
odpływ jest odłączony 
i uziemiony

•  Dla przewodów w izolacji 
termoplastycznej

•  Dla ekranowanych wtyków 
kablowych typu T lub wtyków 
kątowych z przykręcanym 
stykiem

•  Dla przyłączy o przekroju 
do 800 mm2

•  Większe przekroje na życzenie
•  Kable poprowadzone w dół, 

przyłącze kablowe z przodu
•  Dla znamionowych prądów 

roboczych do 1250 A
•  Wtyki typu T nie są 

objęte dostawą.

Ograniczniki przepięć
•  Można podłączyć do wtyku 

kablowego typu T
•  Ograniczniki przepięć są 

zalecane gdy jednocześnie, 
–  układ przewodów jest 

bezpośrednio podłączony 
do linii napowietrznej, 

–  strefa ochrony ogranicznika 
przepięć na linii napowietrznej 
nie obejmuje rozdzielnicy.

•  Ograniczniki przepięć są 
zalecane w przypadku, gdy 
podłączone są silniki o prądzie 
rozruchowym < 600 A

Przyłącza kablowe
Wtyki kablowe typu T z wkładką sprzęgającą

Wtyk kablowy typu T z wtykiem pośrednim typu T przyłącza

Przedział kablowy

Przyłącze z 1 kablem 
na fazę

Przyłącze z 2 kablami 
na fazę

Przyłącze z 2 kablami 
na fazę

Przyłącze z 3 kablami 
na fazę

Przyłącze z 3 kablami na fazę

Szerokość pola 600 mm

1   Wtyk typu T
2   Wtyk pośredni typu T
3   Wkładka sprzęgająca
4  Adapter końcowy

Szyna w izolacji stałej
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Komponenty
 Przyłącza pola ze stożkiem zewnętrznym (dostępne na rynku głowice kablowe i połączenia szyn)

Typ kabla Głowice kablowe Uwagi

Marka Typ Przekrój
mm2

Kable w izolacji termoplastycznej 12 kV zgodne z IEC 60502-2 i VDE 0276-620 

Kabel jednożyłowy,
w izolacji PE i XLPE
N2YSY (Cu) 
i
N2XSY (Cu)
lub
NA2YSY (Al) 
i
NA2XSY (Al)

Euromold 400TB / G
430TB / G
440TB / G
484TB / G
489TB / G

35 do 300
35 do 300
400 do 630
50 do 630
800 do 1200

EPDM z warstwą półprzewodnikową
EPDM z warstwą półprzewodnikową
EPDM z warstwą półprzewodnikową
EPDM z warstwą półprzewodnikową
EPDM z warstwą półprzewodnikową

nkt cables CB 12-630
CB 17,5-630
CB 36-630(1250)
CB 42-1250-3

25 do 300
25 do 500
400 do 630
630 do 1000

Silikon z warstwą półprzewodnikową (opcjonalnie z metalową obudową)
Silikon z warstwą półprzewodnikową
Silikon z warstwą półprzewodnikową
Silikon z warstwą półprzewodnikową

Südkabel SET 12
SEHDT 13

50 do 300
400 do 500

Silikon z warstwą półprzewodnikową (opcjonalnie z metalową obudową)
Silikon z warstwą półprzewodnikową (opcjonalnie z metalową obudową)

Tyco Electronics
Raychem

RSTI-58xx
RSTI-395x

25 do 300
400 do 800

Silikon z warstwą półprzewodnikową (opcjonalnie z metalową obudową)
Silikon z warstwą półprzewodnikową (opcjonalnie z metalową obudową)

ABB Kabeldon CSE-A 12630-xx 25 do 630 EPDM z warstwą półprzewodnikową

Kabel trójżyłowy,
w izolacji PE i XLPE,
N2YSY (Cu) 
i
N2XSY (Cu)
lub
NA2YSY (Al) 
i
NA2XSY (Al)

Euromold 400TB / G
430TB / G

35 do 300
35 do 300

EPDM z warstwą półprzewodnikową, w połączeniu z zestawem dystrybucyjnym
EPDM z warstwą półprzewodnikową, w połączeniu z zestawem dystrybucyjnym

nkt cables CB 12-630

CB 17,5-630

25 do 300

25 do 500

Silikon z warstwą półprzewodnikową (opcjonalnie z metalową obudową), 
w połączeniu z zestawem dystrybucyjnym
Silikon z warstwą półprzewodnikową, w połączeniu z zestawem dystrybucyjnym

Südkabel SET 12

SEHDT 13

50 do 300

400 do 500

Silikon z warstwą półprzewodnikową (opcjonalnie z metalową obudową), 
w połączeniu z zestawem dystrybucyjnym
Silikon z warstwą półprzewodnikową (opcjonalnie z metalową obudową), 
w połączeniu z zestawem dystrybucyjnym

Tyco Electronics
Raychem

RSTI-58xx 25 do 300 Silikon z warstwą półprzewodnikową, z pojemnościowym punktem pomiarowym,
w połączeniu z zestawem dystrybucyjnym RSTI-TRF0x

ABB Kabeldon CSE-A 12630-xx 25 do 630 EPDM z warstwą półprzewodnikową, w połączeniu z zestawem dystrybucyjnym

Kable w izolacji termoplastycznej 24 kV zgodne z IEC 60502-2 i VDE 0276-620

Kabel jednożyłowy,
w izolacji PE i XLPE,
N2YSY (Cu) 
i
N2XSY (Cu)
lub
NA2YSY (Al) 
i
NA2XSY (Al)

Euromold K400TB / G
K430TB / G
K440TB / G
K484TB / G
K489TB / G

35 do 300
35 do 300
400 do 630
35 do 630
800 do 1200

EPDM z warstwą półprzewodnikową
EPDM z warstwą półprzewodnikową
EPDM z warstwą półprzewodnikową
EPDM z warstwą półprzewodnikową
EPDM z warstwą półprzewodnikową

nkt cables CB 24-630
CB 36-630(1250)
CB 42-1250-3

25 do 300
400 do 630
630 do 1000

Silikon z warstwą półprzewodnikową (opcjonalnie z metalową obudową)
Silikon z warstwą półprzewodnikową
Silikon z warstwą półprzewodnikową

Südkabel SET 24
SEHDT 23

50 do 300
400 do 500

Silikon z warstwą półprzewodnikową (opcjonalnie z metalową obudową)
Silikon z warstwą półprzewodnikową (opcjonalnie z metalową obudową)

Tyco Electronics
Raychem

RSTI-58xx
RSTI-595x

25 do 300
400 do 800

Silikon z warstwą półprzewodnikową, z pojemnościowym punktem pomiarowym
Silikon z warstwą półprzewodnikową, z pojemnościowym punktem pomiarowym

ABB Kabeldon CSE-A 24630-xx 25 do 630 EPDM z warstwą półprzewodnikową

Kabel trójżyłowy,
w izolacji PE i XLPE,
N2YSY (Cu) 
i
N2XSY (Cu)
lub
NA2YSY (Al) 
i
NA2XSY (Al)

Euromold K400TB / G
K430TB / G

35 do 300
35 do 300

EPDM z warstwą półprzewodnikową, w połączeniu z zestawem dystrybucyjnym
EPDM z warstwą półprzewodnikową, w połączeniu z zestawem dystrybucyjnym

nkt cables CB 24-630 25 do 300 Silikon z warstwą półprzewodnikową (opcjonalnie z metalową obudową), 
w połączeniu z zestawem dystrybucyjnym

Südkabel SET 24
SEHDT 23

50 do 300
400 do 500

Silikon z warstwą półprzewodnikową (opcjonalnie z metalową obudową), 
w połączeniu z zestawem dystrybucyjnym
Silikon z warstwą półprzewodnikową (opcjonalnie z metalową obudową), 
w połączeniu z zestawem dystrybucyjnym

Tyco Electronics
Raychem

RSTI-58xx 25 do 300 Silikon z warstwą półprzewodnikową, z pojemnościowym punktem pomiarowym,
w połączeniu z zestawem dystrybucyjnym RSTI-TRF0x

ABB Kabeldon CSE-A 24630-xx 25 do 630 EPDM z warstwą półprzewodnikową, w połączeniu z zestawem dystrybucyjnym

Kable w izolacji termoplastycznej 36 kV zgodne z IEC 60502-2 i VDE 0276-620

Kabel jednożyłowy,
w izolacji PE i XLPE
N2YSY (Cu) 
i
N2XSY (Cu)
lub
NA2YSY (Al) 
i
NA2XSY (Al)

Euromold M400TB / G
M430TB / G
M440TB / G
M484TB / G
M489TB / G

35 do 300
35 do 300
400 do 630
35 do 630
800 do 1200

EPDM z warstwą półprzewodnikową
EPDM z warstwą półprzewodnikową
EPDM z warstwą półprzewodnikową
EPDM z warstwą półprzewodnikową
EPDM z warstwą półprzewodnikową

nkt cables CB 36-630
CB 36-630(1250)
CB 42-1250-3

25 do 300
400 do 630
630 do 1000

Silikon z warstwą półprzewodnikową (opcjonalnie z metalową obudową)
Silikon z warstwą półprzewodnikową
Silikon z warstwą półprzewodnikową

Südkabel SET 36
SEHDT 33

70 do 300
300 do 500

Silikon z warstwą półprzewodnikową (opcjonalnie z metalową obudową)
Silikon z warstwą półprzewodnikową (opcjonalnie z metalową obudową)

Tyco Electronics
Raychem

RSTI-68xx
RSTI-695x

25 do 300
400 do 800

Silikon z warstwą półprzewodnikową, z pojemnościowym punktem pomiarowym
Silikon z warstwą półprzewodnikową, z pojemnościowym punktem pomiarowym

ABB Kabeldon CSE-A 36630-xx 50 do 630 EPDM z warstwą półprzewodnikową
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Komponenty
 Przyłącza pola ze stożkiem zewnętrznym (dostępne na rynku głowice kablowe i połączenia szyn)

Kable z izolacją papierową (kable nieściekające) ≤ 12 kV zgodne z IEC 60055 i VDE 0255

Kabel trójżyłowy,
w izolacji papierowej
NKBA (Cu), NKBY (Cu),
NKRA (Cu) i NKFA (Cu)
lub
NAKBA (Al), NAKBY (Al),
NAKRA (Al) i NAKFA (Al)

Euromold 400TB / G

430TB-630A

35 do 300

35 do 300

EPDM z warstwą półprzewodnikową
w połączeniu z zestawem dystrybucyjnym MIND
EPDM z warstwą półprzewodnikową
w połączeniu z zestawem dystrybucyjnym MIND

nkt cables CB 24-630 25 do 240 Silikon z warstwą półprzewodnikową (opcjonalnie z metalową obudową), 
w połączeniu z kapturkiem uszczelniającym typu SÜEV 10

Kable z izolacją papierową (kable nieściekające) ≤ 12 kV zgodne z GOST 18410-73

Kabel trójżyłowy,
w izolacji papierowej
ASB i ASBL

Euromold 400TB / G

430TB-630A

35 do 300

35 do 300

EPDM z warstwą półprzewodnikową
w połączeniu z zestawem dystrybucyjnym MIND
EPDM z warstwą półprzewodnikową
w połączeniu z zestawem dystrybucyjnym MIND

nkt cables CB 24-630 25 do 240 Silikon z warstwą półprzewodnikową (opcjonalnie z metalową obudową),
w połączeniu z kapturkiem uszczelniającym typu SÜEV 10

Kable z izolacją papierową (kable z izolacją przesyconą syciwem) ≤ 12 kV zgodne z GOST 18410-73

Kabel trójżyłowy,
w izolacji papierowej
NKBA (Cu), NKBY (Cu),
NKRA (Cu) i NKFA (Cu)
lub
NAKBA (Al), NAKBY (Al),
NAKRA (Al) i NAKFA (Al)

nkt cables CB 24-630 25 do 240 Silikon z warstwą półprzewodnikową (opcjonalnie z metalową obudową),
w połączeniu z kapturkiem uszczelniającym typu SÜEV 10

Kable z izolacją papierową (kable z izolacją przesyconą syciwem) ≤ 12 kV zgodne z GOST 18410-73

Kabel trójżyłowy,
w izolacji papierowej
ASB i ASBL

nkt cables CB 24-630 25 do 240 Silikon z warstwą półprzewodnikową (opcjonalnie z metalową obudową),
w połączeniu z kapturkiem uszczelniającym typu SÜEV 10

Systemy szyn dostępne na rynku

Typ szyny Połączenie szyny zbiorczej Uwagi

Marka Typ Materiał 
przewodnikowy

Maks. prąd 
znamionowy

Szyna w izolacji stałej MGC
Moser Glaser

Duresca DE Aluminium 1250 A Powłoka zewnętrzna wykonana z poliamidu 
(rura poliamidowa)Duresca DE Miedź 1250 A

Duresca DG Aluminium 1250 A Powłoka zewnętrzna wykonana ze stali chromowo-
-niklowej lub aluminium (powłoka metalowa)Duresca DG Miedź 1250 A

Preissinger ISOBUS MR Aluminium 1250 A Powłoka zewnętrzna wykonana z rury termozgrzewalnej; 
izolowana zaimpregnowaną żywicą owijką papierowąISOBUS MR Miedź 1250 A

Osłony odporne na przepięcia

Marka Typ Wymiar Napięcie znamio-
nowe

Uwagi

Układ wtyków stożka 
zewnętrznego zgodny 
z EN 50181

3M SP 33
SP 33
SP 33

Stożek zewnętrzny typu „C” 
Stożek zewnętrzny typu „C” 
Stożek zewnętrzny typu „C”

12 kV
24 kV
36 kV

Silikon z warstwą półprzewodnikową

Nexans
Euromold

400DR-B
K400DR-B
M400DR-B

Stożek zewnętrzny typu „C” 
Stożek zewnętrzny typu „C” 
Stożek zewnętrzny typu „C” 

12 kV
24 kV
36 kV

EPDM z warstwą półprzewodnikową

nkt cables CBC 40.5-630
CBC 40.5-630
CBC 40.5-630

Stożek zewnętrzny typu „C” 
Stożek zewnętrzny typu „C” 
Stożek zewnętrzny typu „C” 

12 kV
24 kV
36 kV

Silikon z warstwą półprzewodnikową

Südkabel SP 33
SP 33
SP 33

Stożek zewnętrzny typu „C” 
Stożek zewnętrzny typu „C” 
Stożek zewnętrzny typu „C” 

12 kV
24 kV
36 kV

Silikon z warstwą półprzewodnikową

Kable w izolacji termoplastycznej 36 kV zgodne z IEC 60502-2 i VDE 0276-620

Kabel trójżyłowy,
w izolacji PE i XLPE
N2YSY (Cu) 
i
N2XSY (Cu)
lub
NA2YSY (Al) 
i
NA2XSY (Al)

Euromold M400TB / G
M430TB / G

35 do 300
35 do 300

EPDM z warstwą półprzewodnikową, w połączeniu z zestawem dystrybucyjnym
EPDM z warstwą półprzewodnikową, w połączeniu z zestawem dystrybucyjnym

nkt cables CB 36-630 25 do 300 Silikon z warstwą półprzewodnikową (opcjonalnie z metalową obudową), 
w połączeniu z zestawem dystrybucyjnym

Südkabel SET 36
SEHDT 33

50 do 300
400 do 500

Silikon z warstwą półprzewodnikową (opcjonalnie z metalową obudową), 
w połączeniu z zestawem dystrybucyjnym
Silikon z warstwą półprzewodnikową (opcjonalnie z metalową obudową), 
w połączeniu z zestawem dystrybucyjnym

Tyco Electronics
Raychem

RSTI-66xx

RSTI-68xx

25 do 300

25 do 300

Silikon z warstwą półprzewodnikową, z pojemnościowym punktem pomiarowym,
w połączeniu z zestawem dystrybucyjnym RSTI-TRF0x
Silikon z warstwą półprzewodnikową, z pojemnościowym punktem pomiarowym,
w połączeniu z zestawem dystrybucyjnym RSTI-TRF0x

ABB Kabeldon CSE-A 36630-xx 25 do 630 EPDM z warstwą półprzewodnikową, w połączeniu z zestawem dystrybucyjnym

Typ kabla Głowice kablowe Uwagi

Marka Typ Przekrój
mm2
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 Możliwości montażu ze stożkiem zewnętrzym dla przyłączy kablowych i ograniczników przepięć

Komponenty

1) Należy zwrócić uwagę na rzeczywistą obciążalność prądową i zwarciową kabli i głowic kablowych

Liczba
kabli
na pole
i fazę

Marka Napięcie
znamio-
nowe

Przekrój 
przewodnika1)

Izolacja Wtyki typu T Wkładki 
przyłącza / 
wtyki przyłącza

Ograniczniki przepięć 
z wkładkami przyłącza

Zgodne 
z normą

Ochronniki Wkładki 
przyłącza

kV mm2 przykręcane przykręcane dodatkowo

GOST dla
Rosji i CIS
GB / DL dla Chin

Pole wyłącznika 1250  A,• Pole odłącznika 1250 A
1 Nexans 

Euromold
12
24
36

25 do 300
35 do 300
50 do 240

EPDM 1x 400TB/G
1x K400TB/G
1x M400TB/G

–
–
–

400PB-5(10)-SA-xxx
400PB-5(10)-SA-xxx
400PB-5(10)-SA-xxx

–
–
–

IEC

12
24
36

25 do 300
35 do 300
50 do 240

EPDM 1x 430TB/G
1x K430TB/G
1x M430TB/G

–
–
–

300SA-5(10)SA
300SA-5(10)SA
300SA-5(10)SA

–
–
–

IEC

12
24
36

400 do 630
400 do 630
300 do 630

EPDM 1x 440TB/G
1x K440TB/G
1x M440TB/G

–
–
–

400PB-5(10)-SA-xxx
400PB-5(10)-SA-xxx
400PB-5(10)-SA-xxx

–
–
–

IEC

12
24
36

50 do 630
35 do 630
35 do 630

EPDM 1x 484TB/G
1x K484TB/G
1x M484TB/G

–
–
–

800SA-10-xxx
800SA-10-xxx
800SA-10-xxx

–
–
–

IEC

12
24
36

800 do 1200
800 do 1200
800 do 1200

EPDM 1x 489TB/G
1x K489TB/G
1x M489TB/G

–
–
–

800SA-10-xxx
800SA-10-xxx
800SA-10-xxx

–
–
–

IEC

Südkabel 12
24
36

50 do 300
25 do 240
70 do 300

Silikon 1x SET 12
1x SET 24
1x SET 36

–
–
–

MUT 23
MUT 23
MUT 33

–
–
KU 33

IEC

12
24
36

300 do 500
300 do 630
300 do 500

Silikon 1x SEHDT 13
1x SEHDT 23
1x SEHDT 33

–
–
–

MUT 23
MUT 23
MUT 33

–
–
KU 33

IEC

nkt cables 12
24
36

25 do 300
25 do 300
25 do 300

Silikon 1x CB 12-630
1x CB 24-630
1x CB 36-630

–
–
–

CSA 12-x
CSA 24-x
CSA 36-x

–
–
–

IEC

12
24
36

400 do 630
400 do 630
400 do 630

Silikon 1x CB 36-630(1250)
1x CB 36-630(1250)
1x CB 36-630(1250)

–
–
–

CSA 12-x
CSA 24-x
CSA 36-x

–
–
–

IEC

12
24
36

630 do 1000
630 do 1000
630 do 1000

Silikon 1x CB 42-1250-3
1x CB 42-1250-3
1x CB 42-1250-3

–
–
–

CSA 12-x
CSA 24-x
CSA 36-x

–
–
–

IEC

Tyco 
Electronics
Raychem

12
24
36

25 do 300
25 do 300
35 do 300

Silikon 1x RSTI-58xx
1x RSTI-58xx
1x RSTI-68xx

–
–
–

RSTI-CC-58SAxxxx
RSTI-CC-58SAxxxx
–

–
–
–

IEC

12
24
36

400 do 800
400 do 800
400 do 800

Silikon 1x RSTI-395x
1x RSTI-595x
1x RSTI-695x

–
–
–

RSTI-CC-58SAxxxx
lub
RSTI-CC-68SAxxxx

–

–

IEC

ABB 
Kabeldon

12
24
36

25 do 630
25 do 630
50 do 630

EPDM 1x CSE-A 12630-xx
1x CSE-A 24630-xx
1x CSE-A 36630-xx

–
–
–

–
–
–

–
–
–

IEC

2 Nexans
Euromold

12
24
36

25 do 300
35 do 300
50 do 240

EPDM 2x 400TB/G
2x K400TB/G
2x M400TB/G

1x 400CP
1x K400CP
1x M400CP

400PB-5(10)-SA-xxx
400PB-5(10)-SA-xxx
400PB-5(10)-SA-xxx

–
–
–

IEC

12
24
36

25 do 300
35 do 300
50 do 240

EPDM 1x 430TB/G
1x K430TB/G
1x M430TB/G

1x 300PB/G
1x K300PB/G
1x K300PB/G

300SA-5(10)SA
300SA-5(10)SA
300SA-5(10)SA

–
–
–

IEC

12
24
36

400 do 630
400 do 630
300 do 630

EPDM 2x 440TB/G
2x K440TB/G
2x M440TB/G

1x 400CP
1x K400CP
1x M400CP

400PB-5(10)-SA-xxx
400PB-5(10)-SA-xxx
400PB-5(10)-SA-xxx

–
–
–

IEC

12
24
36

50 do 630
35 do 630
35 do 630

EPDM 1x 484TB/G
1x K484TB/G
1x M484TB/G

1x 804TB/G
1x K804TB/G
1x M804TB/G

800SA-10-xxx
800SA-10-xxx
800SA-10-xxx

–
–
–

IEC

12
24
36

800 do 1200
800 do 1200
800 do 1200

EPDM 1x 489TB/G
1x K489TB/G
1x M489TB/G

1x 809PB/G
1x K809PB/G
1x M809PB/G

800SA-10-xxx
800SA-10-xxx
800SA-10-xxx

–
–
–

IEC

Südkabel 12
24

50 do 300
25 do 240

Silikon 1x SET 12
1x SET 24

1x SEHDK 13,1
1x SEHDK 23,1

MUT 23
MUT 23

–
–

IEC

12
24

50 do 300
25 do 240

Silikon 2x SET 12
2x SET 24

1x KU 23,2
1x KU 23,2

MUT 23
MUT 23

–
–

IEC

12
24
36

300 do 500
300 do 630
300 do 500

Silikon 2x SEHDT 13
2x SEHDT 23
2x SEHDT 33

1x KU 33
1x KU 33
1x KU 33

MUT 23
MUT 23
MUT 33

–
–
KU 33

IEC
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Możliwości montażu ze stożkiem zewnętrzym dla przyłączy kablowych i ograniczników przepięć

Komponenty

1) Należy zwrócić uwagę na rzeczywistą obciążalność prądową i zwarciową kabli i głowic kablowych

Liczba
kabli
na pole
i fazę

Marka Napięcie
znamio-
nowe

Przekrój 
przewodnika1)

Izolacja Wtyki typu T Wkładki 
przyłącza / 
wtyki przyłącza

Ograniczniki przepięć 
z wkładkami przyłącza

Zgodne 
z normą

Ochronniki Wkładki 
przyłącza

kV mm2 przykręcane przykręcane dodatkowo

GOST dla
Rosji i CIS
GB / DL dla Chin

Pole wyłącznika 1250  A,• Pole odłącznika 1250 A

2 nkt cables 12
24
36

25 do 300
25 do 300
25 do 300

Silikon 1x CB 12-630
1x CB 24-630
1x CB 36-630

1x CC 12-630
1x CC 24-630
1x CC 36-630

CSA 12-x
CSA 24-x
CSA 36-x

–
–
–

IEC

12
24
36

25 do 300
25 do 300
25 do 300

Silikon 2x CB 12-630
2x CB 24-630
2x CB 36-630

1x CP 630-C
1x CP 630-C
1x CP 630-C

CSA 12-x
CSA 24-x
CSA 36-x

–
–
–

IEC

12
24
36

400 do 630
400 do 630
400 do 630

Silikon 1x CB 36-630(1250)
1x CB 36-630(1250)
1x CB 36-630(1250)

1x CC 36-
630(1250)
1x CC 36-
630(1250)
1x CC 36-
630(1250)

CSA 12-x
CSA 24-x
CSA 36-x

–
–
–

IEC

12
24
36

400 do 630
400 do 630
400 do 630

Silikon 2x CB 36-630(1250)
2x CB 36-630(1250)
2x CB 36-630(1250)

1x CP 630-M16
1x CP 630-M16
1x CP 630-M16

CSA 12-x
CSA 24-x
CSA 36-x

–
–
–

IEC

12
24
36

630 do 1000
630 do 1000
630 do 1000

Silikon 1x CB 42-1250-3
1x CB 42-1250-3
1x CB 42-1250-3

1x CC 42-2500-3
1x CC 42-2500-3
1x CC 42-2500-3

CSA 12-x
CSA 24-x
CSA 36-x

–
–
–

IEC

Tyco 
Electronics 
Raychem

12
24
36

25 do 300
25 do 300
35 do 300

Silikon 1x RSTI-58xx
1x RSTI-58xx
1x RSTI-68xx

1x RSTI-CC-58xx
1x RSTI-CC-58xx
1x RSTI-CC-68xx

RSTI-CC-58SAxxxx
RSTI-CC-58SAxxxx
–

–
–
–

IEC

12
24
36

400 do 800
400 do 800
400 do 800

Silikon 1x RSTI-395x
1x RSTI-595x
1x RSTI-695x

1x RSTI-CC-395x
1x RSTI-CC-595x
1x RSTI-CC-695x

RSTI-CC-58SAxxxx
lub
RSTI-CC-68SAxxxx

–

–

IEC

ABB 
Kabeldon

12
24
36

25 do 630
25 do 630
50 do 630

EPDM 2x CSE-A 12630-xx
2x CSE-A 24630-xx
2x CSE-A-36630-xx

PC 630-3
PC 630-3
PC 630-3 L

–
–
–

–
–
–

IEC

3 Nexans 
Euromold

12
24
36

25 do 300
35 do 300
50 do 240

EPDM 3x 400TB/G
3x K400TB/G
3x M400TB/G

2x400CP
2xK400CP
2xM400CP

–
–
–

–
–
–

IEC

12
24
36

25 do 300
35 do 300
50 do 240

EPDM 1x 430TB/G
1x K430TB/G
1x M430TB/G

x 300PB/G
2x K300PB/G
2x K300PB/G

–
–
–

–
–
–

IEC

12
24
36

400 do 630
400 do 630
300 do 630

EPDM 3x 440TB/G
3x K440TB/G
3x M440TB/G

2x400CP
2xK400CP
2xM400CP

–
–
–

–
–
–

IEC

12
24
36

50 do 630
35 do 630
35 do 630

EPDM 1x 484TB/G
1x K484TB/G
1x M484TB/G

2x 804TB/G
2x K804TB/G
2x M804TB/G

–
–
–

–
–
–

IEC

12
24
36

800 do 1200
800 do 1200
800 do 1200

EPDM 1x 489TB/G
1x K489TB/G
1x M489TB/G

2x 809PB/G
2x K809PB/G
2x M809PB/G

–
–
–

–
–
–

IEC

nkt cables 12
24
36

25 do 300
25 do 300
25 do 300

Silikon 1x CB 12-630
1x CB 24-630
1x CB 36-630

2x CC 12-630
2x CC 24-630
2x CC 36-630

–
–
–

–
–
–

IEC

12
24
36

25 do 300
25 do 300
25 do 300

Silikon 3x CB 12-630
3x CB 24-630
3x CB 36-630

2x CP 630-C
2x CP 630-C
2x CP 630-C

–
–
–

–
–
–

IEC

12
24
36

400 do 630
400 do 630
400 do 630

Silikon 1x CB 36-630(1250)
1x CB 36-630(1250)
1x CB 36-630(1250)

2x CC 36-
630(1250)
2x CC 36-
630(1250)
2x CC 36-
630(1250)

–
–
–

–
–
–

IEC

12
24
36

400 do 630
400 do 630
400 do 630

Silikon 3x CB 36-630(1250)
3x CB 36-630(1250)
3x CB 36-630(1250)

2x CP 630-M16
2x CP 630-M16
2x CP 630-M16

–
–
–

–
–
–

IEC

12
24
36

630 do 1000
630 do 1000
630 do 1000

Silikon 1x CB 42-1250-3
1x CB 42-1250-3
1x CB 42-1250-3

2x CC 42-2500-3
2x CC 42-2500-3
2x CC 42-2500-3

–
–
–

–
–
–

IEC

Tyco 
Electronics 
Raychem

12
24
36

25 do 300
25 do 300
35 do 300

Silikon 1x RSTI-58xx
1x RSTI-58xx
1x RSTI-68xx

2x RSTI-CC-58xx
2x RSTI-CC-58xx
2x RSTI-CC-68xx

–
–
–

–
–
–

IEC

12
24
36

400 do 800
400 do 800
400 do 800

Silikon 1x RSTI-395x
1x RSTI-595x
1x RSTI-695x

2x RSTI-CC-395x
2x RSTI-CC-595x
2x RSTI-CC-695x

–
–
–

–
–
–

IEC
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Komponenty
Przyłącza pola ze stożkiem wewnętrznym

Przyłącze pola z układem wtyków 
stożka wewnętrznego lub z szynami 
w izolacji stałej

Charakterystyka
•  Dla wyłączników i pól odłącznika
•  Układ wtyków stożka wewnętrznego 

zgodny z EN 50181
•  Dla przekrojów połaczenia do 630 mm2

•  Do 4 kabli z wtykami stożka 
wewnętrznego w rozmiarze 2

•  Do 3 kabli z wtykami stożka 
wewnętrznego w rozmiarze 3

•  Ze wspornikiem kabla typu C40, 
zgodnie z DIN EN 50024

•  Opcja: Dostęp do przedziału 
kablowego tylko wtedy, gdy odpływ 
jest odłączony i uziemiony

•  Dla przewodów w izolacji 
termoplastycznej

•  Kable poprowadzone w dół, 
przyłącze kablowe z przodu

•  Wtyki stożka wewnętrznego 
nie są objęte dostawą

•  Dodatkowo jedno zakończenie 
stożka zewnętrznego (do 36 kV) lub 
jedno gniazdo stożka wewnętrznego 
(40,5 kV) do podłączenia 
przekładnika napięciowego

•  Przyłącze kablowe może być również 
przystosowane dla szyn w izolacji 
stałej, zamiast wtyku stożka 
wewnętrznego.

Ogranicznik przepięć
•  Zamiast we wtyk kablowy stożka 

wewnętrznego, gniazda stożka 
wewnętrznego można wyposażyć 
w ogranicznik przepięć.

•  Ograniczniki przepięć są dostępnie 
dla gniazd wtykowych w rozmiarze 
2 lub 3

•  Ograniczniki przepięć są dostępnie 
z prądami wyładowczymi wynoszącymi 
5 kA i 10 kA.

Możliwości podłączeń

4 kable na fazę (opcja: ogranicznik przepięć)
Gniazdo typu 2

3 kable na fazę (opcja: ogranicznik przepięć)
Gniazdo typu 2 lub 3

2 kable na fazę (opcja: ogranicznik przepięć)
Gniazdo typu 2 lub 3

1 kabel na fazę (opcja: ogranicznik przepięć)
Gniazdo typu 2 lub 3

1 szyna w izolacji 
stałej na fazę

1  Kablowe gniazda wtykowe

2  Gniazdo do przyłączenia przekładnika napięciowego

3  Wtyk kablowy, gniazdo typu 2

4  Wtyk kablowy, gniazdo typu 2 lub 3

5  Tuleja silikonowa

6  Szyna w izolacji stałej
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Komponenty
Przyłącza pola ze stożkiem wewnętrznym(dostępne na rynku głowice kablowe i połączenia szyn)

Połączenie pola (dostępne w obrocie handlowym)

Typ kabla Głowice kablowe Uwagi

Marka Typ Wymiar Przekrój
mm2

Kable w izolacji termoplastycznej ≤ 12 kV zgodne z IEC 60502-2 i VDE 0276-620

Kabel jednożyłowy lub 
trójżyłowy,
w izolacji PE i XLPE
N2YSY (Cu) i
N2XSY (Cu)
lub
NA2YSY (Al) i
NA2XSY (Al)

nkt cables CPI 2 2 25 do 300 Materiał izolacji: guma silikonowa, 
z metalową obudową lub bez, montaż nie wymaga specjalistycznych narzędziCPI 3 3 185 do 630

Pfi sterer CONNEX 2 50 do 300 Materiał izolacji: guma silikonowa, 
z metalową obudowąCONNEX 3 240 do 630

Südkabel SEIK 14 2 25 do 300 Materiał izolacji: guma silikonowa, 
z metalową obudowąSEIK 15 3 120 do 630

Kable w izolacji termoplastycznej ≤ 24 kV zgodne z IEC 60502-2 i VDE 0276-620

Kabel jednożyłowy lub 
trójżyłowy,
w izolacji PE i XLPE
N2YSY (Cu) i
N2XSY (Cu)
lub
NA2YSY (Al) i
NA2XSY (Al)

nkt cables CPI 2 2 25 do 300 Materiał izolacji: guma silikonowa, 
z metalową obudową lub bez, montaż nie wymaga specjalistycznych narzędziCPI 3 3 95 do 630

Pfi sterer CONNEX 2 50 do 300 Materiał izolacji: guma silikonowa, 
z metalową obudowąCONNEX 3 150 do 630

Südkabel SEIK 24 2 25 do 300 Materiał izolacji: guma silikonowa, 
z metalową obudowąSEIK 25 3 50 do 630

Kable w izolacji termoplastycznej ≤ 36 kV zgodne z IEC 60502-2 i VDE 0276-620

Kabel jednożyłowy lub 
trójżyłowy,
w izolacji PE i XLPE
N2YSY (Cu) i
N2XSY (Cu)
lub
NA2YSY (Al) i
NA2XSY (Al)

nkt cables CPI 2 2 25 do 300 Materiał izolacji: guma silikonowa, 
z metalową obudową lub bez, montaż nie wymaga specjalistycznych narzędziCPI 3 3 50 do 630

Pfi sterer CONNEX 2 25 do 300 Materiał izolacji: guma silikonowa, 
z metalową obudowąCONNEX 3 95 do 630

Südkabel SEIK 34 2 35 do 300 Materiał izolacji: guma silikonowa, 
z metalową obudowąSEIK 35 3 50 do 630

Systemy szyn dostępne na rynku

Typ szyny Połączenie szyny zbiorczej Uwagi

Marka Typ Materiał 
przewodnikowy

Maks. prąd 
znamionowy

Szyna w izolacji stałej MGC
Moser Glaser

Duresca DE Aluminium 2500 A Powłoka zewnętrzna wykonana z poliamidu 
(rura poliamidowa)Duresca DE Miedź 2500 A

Duresca DG Aluminium 2500 A Powłoka zewnętrzna wykonana ze stali chromowo-
niklowej lub aluminium (powłoka metalowa)Duresca DG Miedź 2500 A

Preissinger ISOBUS MR Aluminium 2500 A Powłoka zewnętrzna wykonana z rury termozgrzewalnej; 
izolowana zaimpregnowaną żywicą owijką papierowąISOBUS MR Miedź 2500 A

Osłony odporne na przepięcia

Marka Typ Wymiar Napięcie znamio-
nowe

Uwagi

Układ wtyków stożka 
wewnętrznego zgodny 
z EN 50181

nkt cables FPI 2 Stożek wewnętrzny 2 40,5 kV Silikon z metalową pokrywą

FPI 3 Stożek wewnętrzny 3 40,5 kV Silikon z metalową pokrywą

Pfi sterer CONNEX Stożek wewnętrzny 2 40,5 kV Silikon z metalową pokrywą

CONNEX Stożek wewnętrzny 3 40,5 kV Silikon z metalową pokrywą

Südkabel ISIK 14
ISIK 24
ISIK 34

Stożek wewnętrzny 2
Stożek wewnętrzny 2
Stożek wewnętrzny 2

12 kV
24 kV
40,5 kV

Silikon z metalową pokrywą

ISIK 15
ISIK 25
ISIK 35

Stożek wewnętrzny 3
Stożek wewnętrzny 3
Stożek wewnętrzny 3

12 kV
24 kV
40,5 kV

Silikon z metalową pokrywą
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 Możliwości montażu ze stożkiem wewnętrzym dla przyłączy kablowych i ograniczników przepięć

Komponenty

Liczba 
kabli
na pole
i fazę

Rozmiar układu 
wtyków stożka 
wewnętrznego

Marka Napięcie
znamionowe

Przekrój 
przewodnika1)

Izolacja Wtyki kablowe Ogranicznik przepięć Zgodne z normą

kV mm2 przykręcane

wymagane jest dodatkowe 
połączenie wtyku stożka 
wewnętrznego

GOST dla Rosji 
i CIS
GB / DL dla Chin

• Pole wyłącznikowe 1250 A • Pole wyłącznikowe 1600 A • Pole wyłącznikowe 2000 A • Pole wyłącznikowe 2300 A 
• Pole wyłącznikowe 2500 A • Pole odłącznikowe 1250 A • Pole odłącznikowe 1600 A • Pole odłącznikowe 2000 A

1 Rozmiar 2 nkt cables 12
24
36
40,5

25 do 300
25 do 300
25 do 300
25 do 300

Silikon 1x CPI 2
1x CPI 2
1x CPI 2
1x CPI 2

SPI 2 IEC

Pfi sterer 12
24
36
40,5

50 do 300
50 do 300
35 do 300
35 do 300

Silikon 1x MV-CONNEX
1x MV-CONNEX
1x MV-CONNEX
1x MV-CONNEX

MV-CONNEX IEC

Südkabel 12
24
36
40,5

25 do 300
25 do 300
35 do 300

Silikon 1x SEIK 14
1x SEIK 24
1x SEIK 34
–

– IEC

Rozmiar 3 nkt cables 12
24
36
40,5

185 do 630
95 do 630
50 do 630
50 do 630

Silikon 1x CPI 3
1x CPI 3
1x CPI 3
1x CPI 3

SPI 3 IEC

Pfi sterer 12
24
36
40,5

240 do 630
150 do 300
95 do 300
95 do 300

Silikon 1x MV-CONNEX
1x MV-CONNEX
1x MV-CONNEX
1x MV-CONNEX

MV-CONNEX IEC

Südkabel 12
24
36
40,5

120 do 630
50 do 630
50 do 630
95 do 400

Silikon 1x SEIK 15
1x SEIK 25
1x SEIK 35
1x SEIK 55

– IEC

2 Rozmiar 2 nkt cables 12
24
36
40,5

25 do 300
25 do 300
25 do 300
25 do 300

Silikon 2x CPI 2
2x CPI 2
2x CPI 2
2x CPI 2

SPI 2 IEC

Pfi sterer 12
24
36
40,5

50 do 300
50 do 300
35 do 300
35 do 300

Silikon 2x MV-CONNEX
2x MV-CONNEX
2x MV-CONNEX
2x MV-CONNEX

MV-CONNEX IEC

Südkabel 12
24
36
40,5

25 do 300
25 do 300
35 do 300

Silikon 2x SEIK 14
2x SEIK 24
2x SEIK 34
–

– IEC

Rozmiar 3 nkt cables 12
24
36
40,5

185 do 630
95 do 630
50 do 630
50 do 630

Silikon 2x CPI 3
2x CPI 3
2x CPI 3
2x CPI 3

SPI 3 IEC

Pfi sterer 12
24
36
40,5

240 do 630
150 do 300
95 do 300
95 do 300

Silikon 2x MV-CONNEX
2x MV-CONNEX
2x MV-CONNEX
2x MV-CONNEX

MV-CONNEX IEC

Südkabel 12
24
36
40,5

120 do 630
50 do 630
50 do 630
95 do 400

Silikon 2x SEIK 15
2x SEIK 25
2x SEIK 35
2x SEIK 55

– IEC

1) Należy zwrócić uwagę na rzeczywistą obciążalność prądową i zwarciową kabli i głowic kablowych
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Możliwości montażu ze stożkiem wewnętrzym dla przyłączy kablowych i ograniczników przepięć

Komponenty

Liczba 
kabli
na pole
i fazę

Rozmiar układu 
wtyków stożka 
wewnętrznego

Marka Napięcie
znamionowe

Przekrój 
przewodnika1)

Izolacja Wtyki kablowe Ogranicznik przepięć Zgodne z normą

kV mm2 przykręcane

wymagane jest dodatkowe 
połączenie wtyku stożka 
wewnętrznego

GOST dla Rosji 
i CIS
GB / DL dla Chin

• Pole wyłącznikowe 1250 A • Pole wyłącznikowe 1600 A • Pole wyłącznikowe 2000 A • Pole wyłącznikowe 2300 A 
• Pole wyłącznikowe 2500 A • Pole odłącznikowe 1250 A • Pole odłącznikowe 1600 A • Pole odłącznikowe 2000 A

3 Rozmiar 2 nkt cables 12
24
36
40,5

25 do 300
25 do 300
25 do 300
25 do 300

Silikon 3x CPI 2
3x CPI 2
3x CPI 2
3x CPI 2

SPI 2 IEC

Pfi sterer 12
24
36
40,5

50 do 300
50 do 300
35 do 300
35 do 300

Silikon 3x MV-CONNEX
3x MV-CONNEX
3x MV-CONNEX
3x MV-CONNEX

MV-CONNEX IEC

Südkabel 12
24
36
40,5

25 do 300
25 do 300
35 do 300

Silikon 3x SEIK 14
3x SEIK 24
3x SEIK 34

– IEC

Rozmiar 3 nkt cables 12
24
36
40,5

185 do 630
95 do 630
50 do 630
50 do 630

Silikon 3x CPI 3
3x CPI 3
3x CPI 3
3x CPI 3

SPI 3 IEC

Pfi sterer 12
24
36
40,5

240 do 630
150 do 300
95 do 300
95 do 300

Silikon 3x MV-CONNEX
3x MV-CONNEX
3x MV-CONNEX
3x MV-CONNEX

MV-CONNEX IEC

Südkabel 12
24
36
40,5

120 do 630
50 do 630
50 do 630
95 do 400

Silikon 3x SEIK 15
3x SEIK 25
3x SEIK 35
3x SEIK 55

– IEC

4 Rozmiar 2 nkt cables 12
24
36
40,5

25 do 300
25 do 300
25 do 300
25 do 300

Silikon 4x CPI 2
4x CPI 2
4x CPI 2
4x CPI 2

SPI 2 IEC

Pfi sterer 12
24
36
40,5

50 do 300
50 do 300
35 do 300
35 do 300

Silikon 4x MV-CONNEX
4x MV-CONNEX
4x MV-CONNEX
4x MV-CONNEX

MV-CONNEX IEC

Südkabel 12
24
36
40,5

25 do 300
25 do 300
35 do 300

Silikon 4x SEIK 14
4x SEIK 24
4x SEIK 34

– IEC

1) Należy zwrócić uwagę na rzeczywistą obciążalność prądową i zwarciową kabli i głowic kablowych
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Wskaźniki i mierniki

Komponenty

Wskazywane symbole

 VOIS+, VOIS R+ CAPDIS-S1+ CAPDIS-S2+

A0  CAPDIS-S2+: Brak napięcia roboczego
A1 Występuje napięcie robocze
A2  – Brak napięcia roboczego, 

–  w przypadku układu CAPDIS-S2+: 
brak zasilania pomocniczego

A3  Awaria fazy L1, napięcie 
robocze na fazach L2 i L3 (w przypadku 
układu CAPDIS-Sx+ również sygnalizacja 
zwarcia doziemnego)

A4  Występuje napięcie 
(nie napięcie robocze)

A5  Sygnalizacja pozytywnego 
wyniku kontroli „Test”

A6  Sygnalizacja: negatywnego wyniku 
kontroli „Test” (świeci się przez chwilę)

A7   Obecność przepięcia 
(świeci się nieprzerwanie)

A8  Sygnalizacja błędu (ERROR), np. 
w przypadku braku napięcia pomocniczego

R
-H

A
4

0
-1

0
3

 e
p

s

Wtykowy wskaźnik 
napięcia 
na fazę na przedniej 
części pola

R
-H

A
4

0
-1

0
4

 e
p

s
Wbudowany wskaźnik 
napięcia VOIS+, VOIS R+

R
-H

A
3

5
-1

5
4

 e
p

s
R

-H
A

3
5

-1
5

5
 e

p
s

Wbudowany układ detekcji 
napięcia CAPDIS-S1+, -S2+

Wskaźniki i układy detekcji

Układ LRM 
połączony 
poprzez 
wtyczkę

CAPDIS / VOIS 
zainstalowane

Wskazanie napięcia
poprzez pojemnościowy dzielnik napięcia (zasada działania)

– C1: Pojemność zintegrowana w przepuście
– C2:  Pojemność przewodów połączeniowych i wskaźnika napięcia 

względem ziemi
ULE = UN /  3 w trakcie pracy znamionowej w układzie trójfazowym
U2 =  UA = Napięcie na pojemnościowym interfejsie rozdzielnicy 

lub na wskaźniku napięcia

Układy detekcji napięcia zgodne z IEC 61243-5 
lub VDE 0682-415, lub IEC 62271-206 lub 
VDE 0671-206 (WEGA)
•  Dla kontroli stanu beznapięciowego
• Układy detekcji LRM
– z wbudowanym wskaźnikiem
– z wbudowanym wskaźnikiem,
 typ VOIS+, VOIS R+; WEGA ZERO
–  z wbudowanym wskaźnikiem, z wbudowaną 

funkcją okresowej kontroli interfejsów, 
z wbudowaną funkcją kontroli działania, 
typ CAPDIS-S1+, WEGA 1.2, WEGA 1.2 Vario, 
z wbudowanym przekaźnikiem sygnalizacyjnym, 
typ CAPDIS-S2+, WEGA 2.2.

Wtykowy wskaźnik napięcia
•  Kontrola stanu beznapięciowego na fazach
•  Wskaźnik może pracować w sposób ciągły
•  Możliwość kontroli układu pomiarowego 

i wskaźnika napięcia
•  Wskaźnik napięcia miga w przypadku obecności 

wysokiego napięcia.

VOIS+, VOIS R+
•  Zintegrowany wyświetlacz, bez zasilania 

pomocniczego
•  Z sygnalizacją „A1” do „A3” (patrz legenda)
•  Bezobsługowy, wymagana okresowa kontrola
•  Ze zintegrowanym trójfazowym gniazdem 

kontrolnym LRM do porównania faz
•  Ze zintegrowanym przekaźnikiem sygnaliza-

cyjnym (tylko wskaźnik typu VOIS R+)
• Stopień ochrony IP54.

Wspólne cechy CAPDIS-Sx
• Nie wymaga konserwacji
•  Zintegrowany wyświetlacz, bez zasilania 

pomocniczego
•  Zintegrowana funkcja okresowej kontroli 

interfejsów (samokontrola)
•  Ze zintegrowaną funkcją kontroli działania 

(bez zasilania pomocniczego), uruchamianą 
naciśnięciem przycisku „Display Test” 
(Kontrola wyświetlacza)

•  Możliwość regulacji dla różnych napięć 
roboczych (regulowana zdolność C2)

•  Ze zintegrowanym trójfazowym gniazdem 
kontrolnym LRM do porównania faz

• Z przyłączalnym rozpoznawaniem przerwy 
na przewodzie 

•  Z monitorowaniem przepięć i sygnalizacją 
napięcia (1,2x napięcie robocze)

• Stopień ochrony IP54. 

 CAPDIS-S1+
• Bez zasilania pomocniczego
•  Z sygnalizacją „A1” do „A7” (patrz legenda)
•  Bez monitorowania gotowości do pracy
•  Bez przekaźnika sygnalizacyjnego 

(bez styków pomocniczych)

CAPDIS-S2+
•  Z sygnalizacją „A0” do „A8” (patrz legenda)
•  Tylko po naciśnięciu przycisku "Display 

Test": Sygnalizacja błędu „ERROR” (A8), np. 
w przypadku braku napięcia pomocniczego

•  Z monitorowaniem gotowości do pracy 
(niezbędne zasilanie pomocnicze)

•  Ze zintegrowanym przekaźnikiem sygnalizacyjnym 
(niezbędne zasilanie pomocnicze).

A0

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8
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WEGA ZERO
•  Układ detekcji napięcia zgodny 

z IEC 62271-206 lub VDE 0671-206
• Z sygnalizacją „A1” do „A4” 
 (patrz legenda)
• Nie wymaga konserwacji
•  Ze zintegrowanym trójfazowym 

gniazdem kontrolnym 
do porównania faz

• Stopień ochrony IP54.

WEGA 1.2, WEGA 1.2 Vario
•  Układ detekcji napięcia 

zgodny z IEC 61243-5 
lub VDE 0682-415

• Z sygnalizacją „A1” do „A5” 
 (patrz legenda)
• Nie wymaga konserwacji
•  Zintegrowana funkcja 

okresowej kontroli interfejsu 
(samokontrola)

•  Ze zintegrowaną funkcją 
kontroli działania (bez zasilania 
pomocniczego), uruchamianą 
naciśnięciem przycisku 
„Display Test” (Kontrola 
wyświetlacza)

•  Ze zintegrowanym trójfazowym 
gniazdem kontrolnym LRM 
do porównania faz 

•  Bez zintegrowanego 
przekaźnika sygnalizacyjnego

• Bez zasilania pomocniczego
• Stopień ochrony IP54
•  Możliwość regulacji dla różnych 

napięć roboczych (regulowana 
zdolność C2 - tylko 
dla WEGA 1.2 Vario).

WEGA 2.2
•  Układ detekcji napięcia 

zgodny z IEC 61243-5 
lub VDE 0682-415

• Z sygnalizacją „A0” do „A6” 
 (patrz legenda)
• Nie wymaga konserwacji
•  Zintegrowana funkcja 

okresowej kontroli interfejsu 
(samokontrola)

•  Ze zintegrowaną funkcją 
kontroli działania (bez zasilania 
pomocniczego), uruchamianą 
naciśnięciem przycisku „Display 
Test” (Kontrola wyświetlacza)

•  Ze zintegrowanym trójfazowym 
gniazdem kontrolnym LRM 
do porównania faz

•  Ze zintegrowanym przekaźnikiem 
sygnalizacyjnym (niezbędne 
zasilanie pomocnicze)

• Stopień ochrony IP54.

A0  Dla WEGA 2.2: 
Brak napięcia roboczego, występuje 
napięcie pomocnicze, wyświetlacz LCD 
świeci się

A1   Występuje napięcie robocze
  Dla WEGA 2.2: Występuje napięcie 

pomocnicze, wyświetlacz LCD świeci się
A2  Brak napięcia roboczego
  Dla WEGA 2.2: Brak napięcia roboczego, 

wyświetlacz LCD nie świeci się
A3  Awaria fazy L1, 
 napięcie robocze na fazach L2 i L3
  Dla WEGA 2.2: Występuje napięcie 

pomocnicze, wyświetlacz LCD świeci się
A4   Obecne napięcie, 

monitorowana wartość prądu sekcji 
sprzęgającej poniżej wartości granicznej

  Dla WEGA 2.2: Występuje napięcie 
pomocnicze, wyświetlacz LCD świeci się

A5   Sygnalizacja pozytywnego wyniku 
kontroli "Test"

  Dla WEGA 2.2: Występuje napięcie 
pomocnicze, wyświetlacz LCD świeci się

A6   Dla WEGA 2.2: wyświetlacz LCD nie 
świeci się ze względu na brak zasilania 
pomocniczego

Wskazywane symbole

Wyświetlacz LCD szary: nie świeci się

Wyświetlacz LCD biały: świeci się

Układ LRM 
połączony 
poprzez 
wtyczkę

WEGA 
zainstalowany

Wskazanie napięcia 
poprzez pojemnościowy dzielnik napięcia (zasada działania)

– C1: Pojemność zintegrowana w przepuście
– C2:  Pojemność przewodów połączeniowych 

i wskaźnika napięcia względem ziemi
ULE =  UN /   3 w trakcie pracy znamionowej w układzie trójfazowym
U2 =  UA = Napięcie na pojemnościowym interfejsie rozdzielnicy 

lub na wskaźniku napięcia

Wbudowany wskaźnik napięcia 
WEGA ZERO
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Wbudowany układ detekcji napięcia 
WEGA 1.2, WEGA 1.2 Vario
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Wbudowany układ detekcji napięcia 
WEGA 2.2
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Wskaźniki i mierniki

Komponenty

WEGA ZERO WEGA 1.2 WEGA 2.2
 WEGA 1.2 Vario
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Wskaźniki i mierniki

Komponenty

Urządzenie testowe porównania faz zgodnie z IEC 61243-5 lub VDE 0682-415
Sprawdzenie poprawności 
połączeń między zaciskiem a fazą
•  Weryfi kacja prawidłowości 

połączeń pomiędzy zaciskiem 
a fazą możliwa poprzez 
urządzenie testowe porównania 
faz (można je zamówić osobno)

•  Bezpieczne w dotyku obsługa 
urządzenia testowego 
porównania faz, dzięki 
umieszczeniu go w zaczepie 
pojemnościowym (pary gniazd) 
rozdzielnicy.

Urządzenie testowe porównania 
faz marka Pfi sterer, typ EPV
połączone urządzenie testowe (HR i LRM) do 
– Wykrywania napięcia
– Porównywania faz
– Przeprowadzania testów interfejsu
– Zintegrowana autodiagnostyka
– Sygnalizacja poprzez diodę LED 

Urządzenie testowe porównania faz marka 
Kries, typ CAP-Phase 
Połączone urządzenie testowe (HR i LRM) do 
– Wykrywania napięcia
– Wykonywania testów okresowych 
– Porównywania faz 
– Wykonywania testu kolejności faz
– Autodiagnostyki
Urządzenie nie wymaga zasilania bateryjnego.

Urządzenie testowe porównania faz 
marka Horstmann, typ ORION 3.1 
Połączone urządzenie testowe (HR i LRM) do 
– Porównywania faz
– Przeprowadzania testów interfejsu 
– Wykrywania napięcia
– Zintegrowana autodiagnostyka
–  Sygnalizacja poprzez diodę LED i sygnał 

dźwiękowy
– Wskaźnik kolejności faz
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Urządzenie testowe porównania faz 
marka Hachmann, typ VisualPhase LCD 
Połączone urządzenie testowe (HR i LRM) do 
–  Wykrywania napięcia ze wskazaniem 

wartości zmierzonej
– Test interfejsu
– Wykrywanie niedostatecznego napięcia
– Udokumentowana kontrola okresowa
–  Porównanie faz z sygnałem LED 

i wskazaniem wartości zmierzonej
– Kąt fazy od –180° do +180°
– Ocena kolejności faz
– Jakość częstotliwości
– Kompletna autodiagnostyka
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Wskaźniki i mierniki

Komponenty

Wskaźnik gotowości do pracy
• Samokontrola; łatwy odczyt
•  Niezależna od zmian temperatury i ciśnienia
•  Niezależna od wysokości miejsca montażu.
• Reaguje wyłącznie na zmiany gęstości gazu
•  Przełącznik sygnalizacyjny, 1 zestyk przełączny 

do sygnalizacji elektrycznej.

Tryb działania
Wskaźnik gotowości eksploatacyjnej działa 
przy wykorzystaniu gazoszczelnego mieszka 
pomiarowego umieszczonego wewnątrz zbiornika 
rozdzielnicy. Zamocowany na spodzie mieszka 
magnes sprzęgający, przesyła informację o 
swojej pozycji do zewnętrznego przełącznika 
sygnalizacyjnego przez niemagnesujący się 
zbiornik rozdzielnicy. Następnie twornik aktywuje 
przełącznik zbliżeniowy. Wskazywane są tylko 
zmiany w gęstości gazu w przypadku jego ubytku, 
które mają decydujące znaczenie dla wytrzymałości 
dielektrycznej; Zmiany w ciśnieniu gazu zależne od 
temperatury nie są wyświetlane, gdyż gaz znajdujący 
się w komorze pomiarowej i gaz w rozdzielnicy mają 
tę samą temperaturę. Wahania temperatury skutkują 
zmianami ciśnienia w obu zbiornikach gazu.

Wskazanie
• Przełączniki sygnalizacyjne -S41..S44 są podłączone 

do binarnego wejścia sterownika pola
• Wskazanie na sterowniku pola jako sygnał grupowy 

„pola”
• Sygnał grupowy „podstacja” przekazywany 

jest do systemu telekontroli.

NXDENS (opcja)
• Przełączniki sygnalizacyjne -S41..S44 

są podłączone do wskaźnika NXDENS
• Wskazanie na wskaźniku NXDENS 

jako wiadomość o statusie „pola”
• Dioda LED świeci się na zielono

Pole gotowe do pracy
• Dioda LED świeci się na czerwono

Pole nie jest gotowe do pracy
• Jeżeli dioda LED świeci się na czerwono, brakującą 

gotowość pracy można przestrzennie przypisać do 
poszczególnych zbiorników modułu poprzez diody 
LED 1 ... 4

• Poprawne przestrzennie przyporządkowanie 
jest obsługiwane przez odpowiednie piktogramy 
z przodu rozdzielnicy

• Przekaźniki sygnalizacyjne mogą sygnalizować 
i kontrolować każdy zbiornk modułu (system 
telekontroli)

• Przekaźnik sygnalizacyjny „Life” monitoruje 
prawidłowość działania NXDENS (system telekontroli)

• Przycisku „Test” używa się do sprawdzania właściwego 
funkcjonowania czerwonej diody LED

• Generator z korbką (poniżej diod LED) pozwala 
na szybkie sprawdzanie gotowości do pracy, nawet 
gdy brakuje zasilania pomocniczego. W tym miejscu 
poszczególne przekaźniki sygnalizacyjne pozostają 
w pozycji OTWARTEJ, tj. sygnał nie jest wysyłany 
do systemu telekontroli.

• Napięcie pomocnicze 100 V do 230 V AC, 24 V 
do 220 V DC (zasilacz o szerokim zakresie).

Wskaźnik gotowości do pracy

Zzbiornik ze stali nierdzewnej z gazem SF6, 
ciśnienie względne 50 kPa przy 20°C

Zasada działania 
monitoringu gazu ze 
wskaźnikiem gotowości 
do pracy

1 Mieszek pomiarowy
2 Sprzężenie magnetyczne
3  Przełącznik sygnalizacyjny

Piktogramy na przedniej części pola

–

– – –– – –

–

Wskaźnik NXDENS
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Wskaźniki i mierniki

Komponenty

Przedział niskiego napięcia

Przedział niskiego napięcia 
z urządzeniem SIPROTEC 5 7SJ86 (przykład)
Opis charakterystyki urządzeń zabezpieczeniowych 
SIPROTEC 5, patrz strona 56 i 57.
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Przedział niskiego napięcia
•  Przeznaczony do montażu zabezpieczeń, wyposażenia 

sterowniczego, pomiarowego i licznikowego.
•  Odseparowany dotykobezpiecznie od przedziałów WN pola
•  Przedział niskiego napięcia w wykonaniu demontowalnym; 

przewody okrężne i sterownicze podłączone wtykowo
•  Opcja: Dostępny jest wyższy przedział niskiego napięcia 

(1100 mm zamiast 935 mm).



Przegląd typów urządzeń serii SIPROTEC: SIPROTEC 5, SIPROTEC Compact i SIPROTEC 4

SIPROTEC 5

Zabezpieczenie nadprądowe z PMU, sterowaniem i miernikiem jakości energii 7SJ82, 7SJ85

Zabezpieczenie odległościowe z PMU i sterowaniem 7SA84, 7SA86, 7SA87

Zabezpieczenie różnicowe z PMU i sterowaniem 7SD84, 7SD86, 7SD87

Połączone zabezpieczenie różnicowe i odległościowe
z PMU i sterowaniem

7SL86, 7SL87

Urządzenie zarządzające wyłącznikiem z PMU i sterowaniem 7VK87

Zabezpieczenie nadprądowe dla linii 7SJ86

Zabezpieczenie przekładnika z PMU, sterowaniem, monitoringiem
7UT85
7UT86
7UT87

Zabezpieczenie silnika z PMU 7SK82, 7SK85

Zabezpieczenie głównej szyny zbiorczej 7SS85

Sterowniki pola do zadań kontroli / blokady z PMU i monitoringiem, 
opcjonalnie z funkcjami zabezpieczającymi

6MD85, 6MD86

Cyfrowy rejestrator zakłóceń 7KE85

SIPROTEC Compact

Zabezpieczenie nadprądowe 7SJ80, 7SJ81

Zabezpieczenie silnika 7SK80, 7SK81

Zabezpieczenie napięciowe i częstotliwościowe 7RW80

Zabezpieczenie różnicowe 7SD80

Sterownik systemu dystrybucji 7SC80

SIPROTEC 4

Zabezpieczenie nadprądowe

EASY 7SJ45/7SJ46

7SJ600, 7SJ601, 7SJ602

7SJ61, 62, 63, 64

Zabezpieczenie odległościowe
7SA522

7SA6

Zabezpieczenie różnicowe
7SD600, 7SD610

7SD52, 53

Zabezpieczenie różnicowe transformatora 7UT612, 613, 63

Zabezpieczenie szyn zbiorczych
7SS60, 7SS522

7SS52

Zabezpieczenie generatora i silnika 
7UM61, 7UM62, 7VE6

7UM518

Akcesoria zabezpieczenia generatora i silnika 7UW50; 7XR, 3PP, 7KG61, 7XT, 4NC

Szybki SZR (Samoczynne Załączenie Rezerwy) 7VU683

Sterowniki pola

6MD61, 6MD63

6MD662, 663, 664

6MB525

Przekaźnik U/f 7RW600

Przekaźnik zwarcia doziemnego przerywanego 7SN600

Zabezpieczenie przed awarią wyłącznika 7SV600

Przekaźnik automatycznej synchronizacji, funkcja Synchrocheck 7VK61

Zabezpieczenie przed dużą impendacją 7VH60

Zabezpieczanie, sterowanie i monitorowanie to podstawowe 
wymagania stawiane sterownikom pola wszystkich generacji. 
Właściwości, jakich użytkownik oczekuje od nowoczesnych 
sterowników pola, to: wielofunkcyjność, niezawodność, 
bezpieczeństwo i możliwości komunikacji. 
Rosnący poziom integracji wielu funkcji w pojedynczych 
uniwersalnych urządzeniach prowadzi do właściwie 

obsługiwanych procesów inżynieryjnych, 
bezpieczeństwa IT, usług i sprawdzalności 
oraz bezpiecznej eksploatacji urządzeń i narzędzi. 
Na kolejnych stronach znajdują się opisy funkcjonowania 
wybranych urządzeń. Przedział niskiego napięcia może 
pomieścić wszystkie zwyczajowo używane urządzenia 
zabezpieczające, sterujące, pomiarowe i monitorujące 
dostępne na rynku:

Komponenty
 Urządzenia zabezpieczające, sterujące, pomiarowe i monitorujące
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Urządzenia zabezpieczające, sterujące, pomiarowe i monitorujące

serii SIPROTEC 5 
•  Automatyka z grafi cznym CFC (Continuous Function Chart)
•  Bezpieczna szeregowa komunikacja danych chronionych, 

także na duże odległości oraz przez wszystkie dostępne 
fi zyczne nośniki (światłowód, połączenia 2-przewodowe 
i sieci komunikacyjne)

•  Rozpoznawanie statycznych i przejściowych zwarć doziemnych 
(przechodzących przez funkcję kontaktową systemów 
rezonansowo-uziemionych i izolowanych)

• Pomiary wartości eksploatacyjnych
•  Przekaźnik kontroli synchronizmu (PMU) dla wyboru

wartości nastawczych synchronizmu łączeń PMU 
zgodnie z normą IEEE C37.118

• Zapis awarii
• Sterowanie łącznikami pola.

Urządzenie zabezpieczenia nadprądowego SIROTEC 7SJ82
•  Bezkierunkowe i kierunkowe zabezpieczenia nadprądowe 

z dodatkowymi funkcjami
•  Optymalizacja czasu wyzwalania poprzez porównanie 

kierunkowe oraz transmisję danych zabezpieczeniowych
•  Zabezpieczenie częstotliwościowe i zabezpieczenie wskaźnika 

zmian częstotliwości dla zrzutów obciążenia
•  Zabezpieczenie przed przepięciem i przed zbyt niskim 

napięciem we wszystkich wymaganych wariantach
•  Zabezpieczenie zasilania, konfi gurowalne jako aktywne lub bierne
• Sterowanie, funkcja Synchrocheck, system blokad
• Zintegrowany port Ethernet J dla DIGSI
•  Komplety IEC 61850 (raportujący i GOOSE) poprzez zintegrowany 

port J
•  Dwa opcjonalne, wtykowe moduły komunikacji używane jako 

różne i rezerwowe protokoły (IEC 61850, IEC 60870-5-103, 
DNP3 (serial+TCP), Modbus RTU Slave, transmisja danych 
zabezpieczeniowych).

Zabezpieczenie odległościowe SIPROTEC 7SA86
•  Zabezpieczenie linii dla każdego poziomu napięcia z wyzwalaniem 

3-biegunowym.
• Bardzo krótki czas wyzwalania
•  Selektywna ochrona linii napowietrznych i kabli zasilających 

z pojedynczą końcówką lub wieloma końcówkami.
•  Zależne czasowo zabezpieczenie zapasowe przekaźników 

zabezpieczenia różnicowego
•  Nadaje się do promieniowych, pierścieniowych lub dowolnego 

rodzaju układów sieci o dowolnym poziomie napięcia 
z uziemionym, rezonansowo-uziemionym lub izolowanym 
punktem neutralnym

•  Główna funkcja ochronna: 6-strefowe zabezpieczenie 
odległościowe

•  Szybkie wyzwalanie z dużą dokładnością dzięki wykrywaniu 
nasycenia przekładnika prądowego.

Zabezpieczenie różnicowe SIPROTEC 7SD86
• Zabezpieczenie linii dla każdego poziomu napięcia z wyzwalaniem 

3-biegunowym.
•  Selektywna ochrona linii napowietrznych i kabli zasilających 

z pojedynczą końcówką lub wieloma końcówkami, o każdej 
długości z maks. 6 końcówkami

•  W strefi e ochrony możliwe jest użycie przekładników 
oraz dławików kompensacyjnych

•  Nadaje się do promieniowych, pierścieniowych lub dowolnego 
rodzaju układów sieci o dowolnym poziomie napięcia 
z uziemionym, rezonansowo-uziemionym lub izolowanym 
punktem neutralnym

• Zabezpieczenie linii 
•  Kierunkowe zabezpieczenie rezerwowe

i wiele dodatkowych funkcji.

SIPROTEC 7SJ82

SIPROTEC 7SA86

SIPROTEC 7SD86

1  Z możliwością rozbudowy modułowej
2  Wtykowe porty komunikacyjne z możliwością modernizacji
3  Prądowe i napięciowe wtykowe bloki zacisków
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Zabezpieczenie różnicowe transformatora SIPROTEC 7UT85
•  Zabezpieczenie różnicowe transformatorów 

dwuuzwojeniowych z kompleksowymi, 
dodatkowymi funkcjami zabezpieczającymi

• Uniwersalne wykorzystanie dopuszczalnych punktów pomiarowych
•  Elastyczne dopasowanie do grupy połączeń transformatora, 

kontrolowanie procesów załączania i przewzbudzenia, 
bezpieczne działania w przypadku nasycenia transformatora 
różnymi stopniami nasycenia.

•  Zabezpieczenie standardowych transformatorów 
mocy i autotransformatorów

• Zwiększona czułość w przypadku, zamknięcia zwarcia 
doziemnego poprzez punkt neutralny transformatora, 
przez osobne zabezpieczenie ziemnozwarciowe

•  Możliwe jest wyposażenie w dodatkowe wejścia prądowe 
i napięciowe dla standardowych funkcji zabezpieczających, 
takich jak zabezpieczenie nadprądowe, napięcia, 
częstotliwości itp.

•  W wersji standardowej, można podłączyć dwa moduły 
komunikacyjne i używać różnych protokołów (IEC 61850, 
IEC 60870-5-103, DNP3 (szeregowy, TCP), Modbus RTU Slave).

Zabezpieczenie silnika SIPROTEC 7SK82
•  Funkcje zabezpieczenia silnika: kontrola czasu rozruchu, 

zabezpieczenie przeciążeniowe cieplne stojana i wirnika, 
zabezpieczenie od ponownego uruchomienia, zabezpieczenie 
przed niesymetrycznym obciążeniem, zabezpieczenie przed 
skokiem obciążenia

•  Monitorowanie temperatury stojana i łożyska poprzez 
czujnik temperatury z zewnętrzną skrzynką RTD

•  Bezkierunkowe i kierunkowe zabezpieczenia nadprądowe 
(zabezpieczenie przed zwarciem) z dodatkowymi funkcjami

•  Zabezpieczenie przed przepięciem i przed zbyt niskim 
napięciem we wszystkich wymaganych wariantach

•  Zabezpieczenie zasilania, konfi gurowalne jako aktywne lub bierne
• Sterowanie, funkcja Synchrocheck, zblokowanie układu rozdzielnicy
• Zintegrowany port Ethernet J dla DIGSI
• Spełnia IEC 61850 (raportowanie i GOOSE) poprzez zintegrowany 

port J
•  Dwa opcjonalne, wtykowe moduły komunikacji używane jako 

różne i rezerwowe protokoły (IEC 61850, IEC 60870-5-103, 
DNP3 (serial+TCP), Modbus RTU Slave, transmisja danych 
zabezpieczeniowych).

Cyfrowy rejestrator zakłóceń SIPROTEC 7KE85
• Rejestrator szybkoskanujący
• Do 2 rejestratorów szybkoskanujących
• Do 5 rejestratorów ciągłych
•  Wykorzystywane jako przekaźnik kontroli synchronizmu 

(PMU) zgodnie z normą IEEE C37.118
•  Przesył zarejestrowanych danych 

oraz uruchamianie poprzez IEC 61850
•  Zmienna częstotliwość próbkowania 

programowalna w zakresie od 1 kHz do 16 kHz
• Kompresja danych bez strat
• Synchronizacja czasu poprzez IRIG-B, DCF77 i SNTP
•  Dowolne mapowanie zmierzonych wartości do poszczególnych 

rejestratorów
• Dowolne łączenie grup pomiarowych do obliczania mocy
• Bity jakości do wyświetlania chwilowej jakości kanału
•  Funkcje wyzwalania bloków funkcyjnych to: wartość podstawowa, 

wartość r.m.s., składowa zerowa, składowa zgodna, składowa 
przeciwna, suma mocy aktywnej, biernej i pozornej 

• Wyzwalanie poziomowe i gradientu dla każdej funkcji wyzwalania
• Elastyczne wyzwalanie krzyżowe i sieciowe
•  Tworzenie funkcji wyzwalania poprzez grafi czny 

edytor automatyki - CFC (Continuous Function Chart)
•  Funkcje wyzwalania poprzez: kombinacje, pojedyncze 

sygnały, podwójne sygnały, wartości analogowe, sygnały 
binarne, sygnały Bool oraz komunikaty GOOSE.

SIPROTEC 7SK82

SIPROTEC 7KE85

SIPROTEC 7UT85
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1 Z możliwością rozbudowy modułowej
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SIPROTEC seria Compact
Zabezpieczenie nadprądowe SIPROTEC 7SJ80
•  Wtykowe zaciski prądowe i napięciowe 
•  Wartości progowe wejść binarnych ustawiane 

za pomocą DIGSI (3 etapy) 
•  Wartości wtórnego przekładnika prądowego (1A/5A)

ustawiane za pomocą DIGSI 
• 9 przycisków programowalnych
• Wyświetlacz 6-cio liniowy
• Bateria buforu wymienialna od przodu
• Przedni port USB 
• 2 dodatkowe port komunikacyjne
•  IEC 61850 ze zintegrowaną redundancją (elektryczną lub optyczną)
•  Komunikacja pomiędzy przekaźnikami 

poprzez Ethernet z IEC 61850 GOOSE 
•  Synchrninizacja czasu z dokładnością do milisekundy 

poprzez Ethernet z SNTP.

Seria SIPROTEC 4 
Zabezpieczenie nadprądowe i zabezpieczenie 
silnika SIPROTEC 7SJ61 / 7SJ62
• Działa samodzielnie lub jako zabezpieczenie główne
• Możliwość podłączenia komunikacji i współpracy z magistralą
• Funkcje: Zabezpieczanie, sterowanie, sygnalizacja, 

komunikacja i pomiar
• Wyświetlacz tekstowy LCD (4 linie) wyświetlający 

dane procesu i sprzętu jako tekst, np. 
– Pomiary i wartości pomiarowe
– Informacja o stanie rozdzielnicy i urządzenia przełączającego
– Dane zabezpieczeniowe
– Wskazania ogólne
– Alarmy
• Cztery dowolnie programowalne przyciski funkcyjne 

przeznaczone dla często używanych funkcji 
• Siedem dowolnie programowalnych diod LED 

przeznaczonych dla danych dowolnego rodzaju
• Przyciski nawigacji po menu i służące wprowadzaniu danych
• Rejestrator zakłóceń.

Zabezpieczenie nadprądowe i zabezpieczenie silnika 
SIPROTEC 7SJ63
• Działa samodzielnie lub jako zabezpieczenie główne
• Możliwość podłączenia komunikacji i współpracy z magistralą
• Funkcje: Zabezpieczanie, sterowanie, sygnalizacja, komunikacja 

i pomiar
• Wyświetlacz LCD wyświetlający dane procesu i sprzętu 

jako diagram sterowania polem zasilającym, np. 
– Pomiary i wartości pomiarowe
– Informacja o stanie rozdzielnicy i urządzenia przełączającego
– Dane zabezpieczeniowe
– Wskazania ogólne
– Alarmy
• Cztery dowolnie programowalne przyciski funkcyjne 

przeznaczone dla często używanych funkcji 
• Czternaście dowolnie programowalnych diod LED 

przeznaczonych dla danych dowolnego rodzaju
• Dwa przełączniki przyciskowe do przełączania pomiędzy 

„sterownaiem lokalnym a zdalnyml” oraz „działaniem 
zblokowanym i nie zblokowanym”

• Przyciski nawigacji po menu i służące wprowadzaniu danych
• Zintegrowane sterowanie silnikiem poprzez specjalne 

przekaźniki o poprawionej wydajności
• Rejestrator zakłóceń.
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 Normy, specyfi kacje, wytyczne

 Normy

Miejsce pracy
Rozdzielnica NXPLUS może być stosowana w instalacjach 
wnętrzowych zgodnie z normą IEC 61936 (sieci prądu 
przemiennego o napięciu nominalnym wyższym od 1 kV) 
i normą VDE 0101
•  poza zamkniętymi obiektami elektrycznymi w miejscach 

niedostępnych dla ogółu. Obudowy rozdzielnic dają się 
demontować wyłącznie za pomocą odpowiednich narzędzi.

•  w zamykanych pomieszczeniach elektroenergetycznych. 
Zamykane pomieszczenie elektroenergetyczne, 
wewnętrzne lub zewnętrzne, jest zamkniętym na klucz 
miejscem zarezerwowanym wyłącznie dla wyposażenia 
elektroenergetycznego. Dostęp do niego jest zarezerwowany 
dla uprawnionego personelu i osób odpowiednio przeszkolonych 
z dziedziny elektroenergetyki. Osoby nieprzeszkolone lub 
niewykwalifi kowane mogą mieć dostęp tylko pod nadzorem 
uprawnionych pracowników lub osób odpowiednio 
przeszkolonych.

Warunki
 –  „Uziemniki szybkie” to uziemniki o zdolności załączenia
 prądu zwarciowego zgodnej z
 – IEC 62271-102 i
 – VDE 0671-102 / EN 62271-102.

Normy
Rozdzielnica NXPLUS spełnia odpowiednie normy i specyfi kacje 
obowiązujące w czasie przeprowadzania prób typu. Zgodnie 
z porozumieniem dotyczącym harmonizacji osiągniętym 
przez kraje Unii Europejskiej, specyfi kacje krajowe są zgodne 
ze standardem IEC.

Tabela – Wytrzymałość dielektryczna

Napięcie znamionowe (wartość skuteczna) kV 12 24 36 40,5

Napięcie znamionowe krótkotrwałe wytrzymywane o częstotliwości sieciowej 
(wartość skuteczna)

– Na otwartym zestyku kV 32 60 80 90

– Pomiędzy fazami i do ziemi kV 28 50 70 85

Napięcie znamionowe udarowe piorunowe wytrzymywane (wartość szczytowa)

– Na otwartym zestyku kV 85 145 195 218

– Pomiędzy fazami i do ziemi kV 75 125 170 185

Wytrzymałość dielektryczna
•  Wytrzymałość dielektryczna jest sprawdzana przez

badania rozdzielnicy znamionowymi wartościami
napięcia krótkotrwałego wytrzymywanego o częstotliwości
sieciowej oraz napięcia udarowego piorunowego
wytrzymywanego zgodnie z normą EC 62271-1 / VDE 0671-1
(patrz tabela „Wytrzymałość dielektryczna”).

•  Wartości znamionowe odnoszą do poziomu morza 
i normalnych warunków atmosferycznych (1013 hPa, 20°C,
wilgotność 11 g/m3, zgodnie z normą VDE 60071 / IEC 0111).

Izolacja gazowa przy względnym ciśnieniu gazu 50 kPa 
umożliwia montaż rozdzielnic na dowolnej wysokości nad 
poziomem morza, bez negatywnego wpływu na wytrzymałość 
dielektryczną. Ma to również zastosowanie w przypadku, 
użycia głowic konektorowych.

Przegląd norm (maj 2015)

Norma IEC Norma VDE Norma EN

Rozdzielnica NXPLUS IEC 62271-1 VDE 0671-1 EN 62271-1

IEC 62271-200 VDE 0671-200 EN 62271-200

Urządzenia Wyłączniki IEC 62271-100 VDE 0671-100 EN 62271-100

Odłączniki i uziemniki IEC 62271-102 VDE 0671-102 EN 62271-102

Układy detekcji napięcia IEC 61243-5 VDE 0682-415 EN 61243-5

Stopień ochrony Kod IP IEC 60529 VDE 0470-1 EN 60529

Kod IK IEC 62262 VDE 0470-100 EN 50102

Izolacja – IEC 60071 VDE 0111 EN 60071

Przekładniki – IEC 61869-1 VDE 0414-9-1 EN 61869-1

Przekładniki prądowe IEC 61869-2 VDE 0414-9-2 EN 61869-2

Przekładniki napięciowe IEC 61869-3 VDE 0414-9-3 EN 61869-3

Montaż, budowa – IEC 61936-1 VDE 0101 –

Gaz izolacyjny SF6 Specyfi kacja nowego SF6 IEC 60376 VDE 0373-1 EN 60376
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Normy, specyfi kacje, wytyczne

Normy

Obciążalność prądowa
•  Zgodnie z IEC 62271-200 lub IEC 62271-1, VDE 0671-200 

lub VDE 0671-1, znamionowy prąd roboczy odnosi się 
do następujących temperatur otoczenia:

– Maksymalna średnia 24-godzinna:  + 35°C
– Maksymalna temperatura   + 40°C
•  Znamionowy prąd roboczy pól i szyn zbiorczych zależy 

od temperatury powietrza na zewnątrz obudowy.

Klasyfi kacje odporności na łuk wewnętrzny
•  Ochrona personelu obsługującego za pomocą badań mających 

na celu weryfi kację klasyfi kacji odporności na łuk wewnętrzny
•  Badanie klasyfi kacji odporności na łuk wewnętrzny należy 

wykonywać zgodnie z IEC 62271-200 lub VDE 0671-200
• Defi nicje kryteriów:
–  Kryteruim 1: Prawidłowo zabezpieczone drzwi i pokrywy 

nie otwierają się, dopuszczalne są niewielkie odkształcenia
–  Kryterium 2: Brak fragmentacji obudowy, 

brak rozrzutu fragmentów większych niż 60 g
–  Kryterium 3: Brak otworów na ścianach 

z dostępem do wysokości 2 m
–  Kryterium 4: Brak zapłonu wskaźników 

ze względu na gorące gazy
–  Kryterium 5: Obudowa jest podłączona 

do swojego punktu uziemienia.

Odporność na zwarcia wewnętrzne
Dzięki indywidualnemu okapturzeniu zewnętzrnych 
elementów toru prądowego oraz zastosowaniu izolacji SF6 
do aparatów łączeniowych jest bardzo niski i stanowi zaledwie 
ułamek prawdopodobieństwa w przypadku innych rodzajów 
rozdzielnic.
•  Brak skutków spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, 

takimi jak
– Warstwy zanieczyszczeń
– Wilgotność
– Małe zwierzęta i ciała obce
•  Nieprawidłowa obsługa jest praktycznie wykluczana 

dzięki logicznemu układowi elementów obsługowych
  Odporne na zwarcia uziemienie odpływu pola zasilającego 
przez wyłącznik
W przypadku mało prawdopodobnego zwarcia wewnątrz 
zbiornika rozdzielnicy energia łuku elektrycznego jest 
niska dzięki izolacji gazem SF6. Wynosi ona jedynie 1/3 
odpowiadającej energii w izolacji powietrznej. Uchodzące 
gazy zostają odprowadzone w górę poprzez kanał rozprężny.

Wersja odporna na wstrząsy sejsmiczne (opcja)
Rozdzielnica z pojedynczymi szynami zbiorczymi może zostać 
przystosowana do pracy w obszarach zagrożonych wstrząsami 
sejsmicznymi. W celu dokonania takiego przystosowania, 
przeprowadzone zostały badania kwalifi kacji odporności 
sejsmicznej zgodnie z następującymi standardami:
• IEC 60068-3-3, 1993
• IEC 60068-2-6, 1995.
Do montażu na równym i sztywnym podłożu betonowym lub 
ramie stalowej (bez uwzględnienia wpływów budowlanych), 
badane przyspieszenia podłoża muszą spełniać następujące 
wymagania:
• Jednolity kodeks budowlany, Strefa 3
•  Specyfi kacje wymagań sejsmicznych 9067; 

Wydział ds. Wody i Energii, Los Angeles
• GTS – 1.013 ENDESA, Chile
• VDE 0670-111.

Kolor przedniej części pola
Standardowy kolor fi rmy Siemens (SN) 47 030 G1, 
nr 700 / jasny podstawowy (podobny do RAL 7047 / telegray).

Wpływ klimatu i środowiska
Rozdzielnica NXPLUS jest całkowicie zamknięta 
i niewrażliwa na wpływy klimatyczne.
•  Wszystkie urządzenia średniego napięcia są montowane 

w gazoszczelnych, spawanych zbiornikach rozdzielnicy 
napełnionych gazem SF6

•  Elementy pod napięciem znajdujące się poza zbiornikiem 
rozdzielnicy są okapturzone jednobiegunowo

•  Nie ma możliwości spływania do ziemi prądów 
upływu od potencjałów wysokonapięciowych.

•  Części napędu, które są istotne z punkty widzenia 
funkcjonowania wykonane z materiałów odpornych na korozję

•  Łożyska napędu są łożyskami typu suchego i nie wymagają 
smarowania.

Rozdzielnica NXPLUS przeznaczona jest do zabudowy 
wnętrzowej i pracy w normalnych warunkach otoczenia, 
jak określono w normie IEC 62271-1.

• Temperatura  od –5°C do +55°C
• Wilgotność względna  Średnia 24-godzinna: ≤ 98 %1)

   Średnia miesięczna: ≤ 90 %
• Kondensacja  Rzadko
   Często (stopień ochrony
   min. IP31D, z antykondensacyjną 
   grzałką w części niskiego napięcia2)

• Wysokość miejsca montażu Bez ograniczeń 

Ponadto część wysokiego napięcia rozdzielnicy NXPLUS
może być stosowana w warunkach środowiskowych kategorii 
klimatycznej 3C2 zgodnie z normą IEC 60721-3-3.

Ochrona przed ciałami obcymi, porażeniem 
prądem elektrycznym i wnikaniem wody
Rozdzielnica NXPLUS spełnia następujące normy

IEC 62271-1 VDE 0671-1, EN 62271-1

IEC 62271-200 VDE 0671-200, EN 62271-200

IEC 60529 VDE 0470-1, EN 60529

IEC 62262 VDE 0470-100, EN 50102

następujące stopnie ochrony:

Stopień ochrony IP Stopień ochrony

IP 65 dla elementów obwodu prądu 
pierwotnego znajdujących się 
pod wysokim napięciem

IP 3XD dla obudowy rozdzielnicy

Stopień ochrony IK Stopień ochrony

IK 07 dla obudowy rozdzielnicy

Dla aparatury obwodów wtórnych w drzwiach przedziałów 
niskiego napięcia postanowienia dotyczące stopnia ochrony 
IP stosuje się zgodnie z defi nicjami dla obudowy rozdzielnicy.

1)  Urządzenia wtórne (np. przekaźniki zabezpieczeniowe, mierniki, 
przetwornik pomiarowy itd.) muszą być odpowiednie dla danych 
warunków pracy

2)  Grzejnik w przedziale niskiego napięcia oraz w obudowie napędu 
wyłącznika
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