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Rozdzielnice w izolacji powietrznej SMV-1

Rozdzielnica przeznaczona jest do pracy w stacjach rozdzielczych przedsiębiorstw; wytwarzających, przesyłających i użytkujących energię elektryczną.
Rozdzielnica jest zaprojektowana tak, aby normalna praca, inspekcja oraz
operacje obsługowe mogły być przeprowadzone bezpiecznie i prawidłowo.
Spełnia wymagania norm PN-EN 62271-200, PN-EN 62271-1 i GOST, posiada
stopień ochrony do IP4X wg PN-EN 60529. Przeznaczona jest do pracy w
normalnych warunkach, określonych normą PN-EN 62271-1.

Parametry
Napięcie znamionowe [kV]

12; 17,5

Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych
i pola zasilającego [A]

630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150

Częstotliwość znamionowa [Hz]

50

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/3s]

16, 20, 25, 31,5

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA]

26, 51, 81, 102

Najwyższe napięcie urządzeń/Znamionowe
wytrzymywane napięcie krótkotrwałe
częstotliwości sieciowej/Znamionowe
wytrzymywane napięcie udarowe piorunowe:
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-12 kV
-17,5 kV

12/28/75
17,5/38/95

Napięcie znamionowe obwodów pomocniczych; V
- prądu stałego
- prądu zmiennego

110, 220
110, 220

Transformator potrzeb własnych, kVa

25, 40

Wyłącznik

VB-17 (PRE); VD-4, VM1 (ABB);
3AH5 (Siemens); LF, VA (Schneider Electric)

Przekładniki prądowe

PPB12 (PRE), TPU (ABB), CTS (KPB-Intra)

Przekładniki napięciowe

TJP (ABB); VTS (KPB-Intra)

Stopień ochrony wg PN-EN 60529

IPX4

Wymiary pola podstawowego

750x1350x2140
900x1350x2140
1100x1350x2140

Waga [kg]

670-910

Testowana zgodnie z normą

PN-EN 62271-200; PN-EN 62271-1
GOST 1516.3-96; GOST 14693-90

Cechy
• prosty i skuteczny system blokad
• konstrukcja z blachy ocynkowanej, łączonej przez nitowanie
• metalowa obudowa zabezpieczona w całości i podzielona na przedziały
• przestawienie członu wysuwanego z pozycji próby/odłączenia do pozycji
pracy, co powoduje rozsunięcie przegród ruchomych i odsłonięcie styków
stałych, umożliwiając połączenie styków włącznika
• szybki uziemnik, ze zdolnością załączania na zwarcie we wszystkich polach
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• uziemnik wyposażony w napęd ręczny lub silnikowy; jego stan jest
sygnalizowany wskaźnikiem położenia
• duża przestrzeń do wykorzystania przy montażu przyłączy kablowych
• wziernik w drzwiach umożliwia dostrzeżenie mechanicznych wskaźników
stanu wyłącznika i stanu uzbrojenia napędu
• zastosowane izolatory wykonane z żywic epoksydowych, w przedziale
przyłączowym szyny podparte na izolatorach wsporczych

Warunki eksploatacyjne
• wysokość miejsca instalacji do 1000 m n.p.m.
• brak konieczności brania pod uwagę wibracji spowodowanych czynnikami
zewnętrznymi lub trzęsieniami ziemi
• brak znaczących zanieczyszczeń solą, parą, pyłami, dymem, gazami palnymi
lub powodującymi korozję
• brak oblodzenia, oszronienia i zaroszenia
• wilgotność względnia powietrza:
- najwyższa średnia w ciągu doby
95%
- najwyższa średnia w ciągu miesiąca
90%
- najwyższe średnie ciśnienie pary w ciągu doby
2,2kPa
- najwyższe średnie ciśnienie pary w ciągu miesiąca
1,8kPa
• Temperatura otoczenia:
- najwyższa krótkotrwała
+40 oC
o
- najwyższa średnia w ciągu doby
+35 C
- najwyższa średnia roczna
+20 oC
- najniższa długotrwała
+25 oC

Schemat 1-kreskowy pól standardowych
Pole liniowe SNL

3

3

Pole kablowe SNK

Pole sprzęgło SNS

3

Pole transformatora Pole transformatorowe
potrzeb własnych
SNT
SNTpw

3
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Pole pomiarowe SNP

Pole liniowe SNLp

Rozdzielnice w izolacji powietrznej RSN-12

Rozdzielnica przeznaczona jest do pracy w stacjach rozdzielczych przedsiębiorstw; wytwarzających, przesyłających i użytkujących energię elektryczną.
Rozdzielnica jest zaprojektowana tak, aby normalna praca, inspekcja oraz
operacje obsługowe mogły być przeprowadzone bezpiecznie i prawidłowo.
Spełnia wymagania norm PN-EN 62271-200, PN-EN 62271-1 i GOST, posiada
stopień ochrony do IP4X wg PN-EN 60529. Przeznaczona jest do pracy w
normalnych warunkach, określonych normą PN-EN 62271-1.

Parametry
Napięcie znamionowe [kV]

7, 2;12

Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych
i pola zasilającego [A]

400, 630, 1000

Częstotliwość znamionowa [Hz]

50

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/3s]

16, 20, 25, 31,5

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA]

26, 51, 81, 102

Najwyższe napięcie urządzeń/Znamionowe
wytrzymywane napięcie krótkotrwałe
częstotliwości sieciowej/Znamionowe
wytrzymywane napięcie udarowe piorunowe:
12/28/75
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-12 kV
Napięcie znamionowe obwodów pomocniczych; V
- prądu stałego
- prądu zmiennego

110, 220
110, 220

Transformator potrzeb własnych, kVa

25, 40

Wyłącznik

VB-17 (PRE); VD-4, VM1 (ABB)

Przekładniki prądowe

PPB12 (PRE), CTS (KPB-Intra)

Przekładniki napięciowe

TJP (ABB); VTS (KPB-Intra)

Ogranicznik przepięć

POLIM-D (ABB); 3EK (Siemens)

Stopień ochrony wg PN-EN 60529

IP2X

Wymiary pola podstawowego

800x850x2100

Waga [kg]

250-400

Testowana zgodnie z normą

PN-EN 62271-200; PN-EN 62271-1
GOST 1516.3-96; GOST 14693-90

Cechy
• prosty i skuteczny system blokad
• konstrukcja z blachy ocynkowanej, łączonej przez nitowanie
• metalowa obudowa zabezpieczona w całości i podzielona na przedziały
• przestawienie członu wysuwanego z pozycji próby/odłączenia do pozycji
pracy, co powoduje rozsunięcie przegród ruchomych i odsłonięcie styków
stałych, umożliwiając połączenie styków włącznika
• szybki uziemnik, ze zdolnością załączania na zwarcie we wszystkich polach
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• uziemnik wyposażony w napęd ręczny lub silnikowy; jego stan jest
sygnalizowany wskaźnikiem położenia
• duża przestrzeń do wykorzystania przy montażu przyłączy kablowych
• wziernik w drzwiach umożliwia dostrzeżenie mechanicznych wskaźników
stanu wyłącznika i stanu zazbrojenia napędu
• zastosowane izolatory wykonane są z żywic epoksydowych,
w przedziale przyłączowym szyny podparte na izolatorach wsporczych
- płyty przepustowe wraz z izolatorami stanowią elementy podtrzymujące
szyny zbiorcze. Od szyn zbiorczych odchodzą szyny odpływowe, które
wchodzą do izolatorów wsporczo-przepustowych; oddzielających przedział
szynowy od przedziału aparatowego

Warunki eksploatacyjne
• wysokość miejsca instalacji do 1000 m n.p.m.
• brak konieczności brania pod uwagę wibracji spowodowanych czynnikami
zewnętrznymi lub trzęsieniami ziemi
• brak znaczących zanieczyszczeń solą, parą, pyłami, dymem, gazami palnymi
lub powodującymi korozję
• brak oblodzenia, oszronienia i zaroszenia
• wilgotność względna powietrza:
- najwyższa średnia w ciągu doby
95%
- najwyższa średnia w ciągu miesiąca
90%
- najwyższe średnie ciśnienie pary w ciągu doby
2,2kPa
- najwyższe średnie ciśnienie pary w ciągu miesiąca
1,8kPa
• Temperatura otoczenia:
- najwyższa krótkotrwała
+40 oC
o
- najwyższa średnia w ciągu doby
+35 C
- najwyższa średnia roczna
+20 oC
- najniższa długotrwała
+25 oC

Schemat 1-kreskowy pól standardowych
RSN-12-03

RSN-12-04

RSN-12-05

RSN-12-06

ZH

RSN-12-36

2

RSN-12-30B

2

RSN-12-31B

3

RSN-12-32

2

RSN-12-33

RSN-12-35

2

5

3
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RSN-12-37

Rozdzielnice w izolacji powietrznej RN-1

Rozdzielnica RN-1 z izolacją powietrzną przeznaczona jest do rozdziału
energii elektrycznej w sieciach prądu przemiennego o częstotliwości 50Hz i
napięciu znamionowym do 7,2kV. Z powodzeniem znajduje zastosowanie w
energetyce i przemyśle. Budowa rozdzielnicy pozwala na bezpieczną pracę,
inspekcję i obsługę.
Spełnia wymagania norm PN-EN 62271-200:2007 oraz PN-EN 60694:2004
(zastąpiona przez PN-EN 62271-1:2009), także w zakresie odporności w
warunkach łuku wewnętrznego.

Parametry
Napięcie znamionowe [kV]

7, 2

Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych
i pola zasilającego [A]

100, 160, 200, 315, 400, 630

Częstotliwość znamionowa [Hz]

50

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/3s]

10

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA]

25

Najwyższe napięcie urządzeń/Znamionowe
wytrzymywane napięcie krótkotrwałe
częstotliwości sieciowej/Znamionowe
wytrzymywane napięcie udarowe piorunowe:
7,3/23/75

-7,2 kV
Napięcie znamionowe obwodów pomocniczych; V
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- prądu zmiennego

110, 220

Transformator potrzeb własnych, kVa

25, 40

Wyłącznik

VB-17 (PRE); VD-4 (ABB)

Przekładniki prądowe

PPB12 (PRE), CTS (KPB-Intra)

Przekładniki napięciowe

VTS (KPB-Intra)

Ogranicznik przepięć

POLIM-D (ABB); 3EK (Siemens)

Stopień ochrony wg PN-EN 60529

IP5X

Wymiary pola podstawowego

750x1500x1800

Waga [kg]

600-700

Testowana zgodnie z normą

PN-EN 62271-200; PN-EN 62271-1
GOST 1516.3-96; GOST 14693-90

Cechy
• prosty i skuteczny system blokad
• konstrukcja z blachy ocynkowanej, łączonej przez nitowanie, malowana
• metalowa obudowa zabezpieczona w całości i podzielona na przedziały
• przestawienie członu wysuwanego z pozycji próby/odłączenia do pozycji
pracy, co powoduje rozsunięcie przegród ruchomych i odsłonięcie styków
stałych, umożliwiając połączenie styków włącznika
• szybki uziemnik, ze zdolnością załączania na zwarcie we wszystkich polach
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• uziemnik wyposażony w napęd ręczny lub silnikowy; jego stan jest
sygnalizowany wskaźnikiem położenia
• wziernik w drzwiach umożliwia dostrzeżenie mechanicznych wskaźników
stanu wyłącznika i stanu zazbrojenia napędu
• zastosowane izolatory wykonane są z żywic epoksydowych,
w przedziale przyłączowym szyny podparte na izolatorach wsporczych

Warunki eksploatacyjne
• wysokość miejsca instalacji do 1000 m n.p.m.
• brak konieczności brania pod uwagę wibracji spowodowanych czynnikami
zewnętrznymi lub trzęsieniami ziemi
• brak znaczących zanieczyszczeń solą, parą, pyłami, dymem, gazami palnymi
lub powodującymi korozję
• brak oblodzenia, oszronienia i zaroszenia
• wilgotność względna powietrza:
- najwyższa średnia w ciągu doby
95%
- najwyższa średnia w ciągu miesiąca
90%
- najwyższe średnie ciśnienie pary w ciągu doby
2,2kPa
- najwyższe średnie ciśnienie pary w ciągu miesiąca
1,8kPa
• Temperatura otoczenia:
- najwyższa krótkotrwała
+40 oC
o
- najwyższa średnia w ciągu doby
+35 C
- najwyższa średnia roczna
+20 oC
- najniższa długotrwała
+25 oC

Schemat 1-kreskowy pól standardowych

Pole liniowe BK

2

Pole sprzęgło CK

2

Pole liniowe LK

Pole liniowe BO

2

2
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Pole sprzęgło CO

2

Pole liniowe LO

2

Rozdzielnice w izolacji powietrznej RSS-24

Zastosowanie
Rozdzielnica typu RSS-24/630 przeznaczona jest
do zastosowania w kontenerowych stacjach
transformatorowych z obsługą od wewnątrz, a także
w różnych stacjach wnętrzowych.

Wyposażenie
Obudowa wykonana z blachy alucynkowej, łączonej
za pomocą połączeń nitowych oraz śrubowych.
Konstrukcja wykonana w sposób umożliwiający
łatwy dostęp do aparatury, dzięki czemu zwiększone
jest bezpieczeństwo i ułatwiona obsługa w trakcie
trwania prac instalacyjnych i eksploatacyjnych.
System blokad mechanicznych uniemożliwia
wykonanie błędnych czynności łączeniowych.
Pole rozdzielcze posiada trzy wydzielone przedziały:
- przyłącza kablowego
- rozłącznika
- obwodów wtórnych
W zestawie rozdzielczym zastosowano rozłącznik
typu NAL 24 i NALF 24 prod. ABB. Pola rozdzielcze
wykonano w wersji łukoochronnej.
Konfigurację i dobór wyposażenia dodatkowego
należy uzgodnić z przedstawicielami firmy.
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Parametry
Napięcie znamionowe [kV]

24 kB

Częstotliwość znamionowa [Hz]

50 Hz

Napięcie probiercze o częstotliwości sieci

50 kV

Napięcie probiercze udarowe piorunowe

125 kV

Prąd znamionowy ciągły

630 A

Prąd znamionowy wytrzymywany

16 kA

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany

40 kA

Odporność na działanie łuku wewnętrznego

16 kA

Stopień ochrony IP

3X

Wysokość / Szerokość / Głębokość

1950/750/1000mm

Zgodność z normami
• PN-EN 62271-200:2012
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza
- Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych
na napięcie znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie.
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Rozdzielnice w izolacji powietrznej RSS-24W

Zastosowanie
Rozdzielnica typu RSS-24w/630 przeznaczona jest
do zastosowania w stacjach transformatorowych, jak
i w złączach kablowych średnionapięciowych;
w szczególności tam, gdzie niedopuszczone są
rozwiązania z izolacją SF6.

Wyposażenie
Obudowa wykonana z blachy alucynkowej,
łączonej za pomocą połączeń nitowych i śrubowych.
Konstrukcja obudowy wykonana tak, aby umożliwić
łatwy dostęp do aparatury, co zwiększa
bezpieczeństwo i intuicyjną obsługę w trakcie
trwania prac instalacyjnych i eksploatacyjnych.
System blokad mechanicznych uniemożliwia
zdjęcie osłony przed wyłączeniem napięcia i
zamknięciem uziemnika, czy wykonanie błędnych
czynności łączeniowych.
W zestawie rozdzielczym zastosowano rozłącznik
typu NALF 24, produkcji firmy ABB w izolacji
powietrznej. Pola rozdzielcze wykonano w wersji
łukoochronnej.

Zalety
• kompaktowy układ o wymiarach 1600/650/1000mm
(wys/szer/gł)
• Podobne ustawienie rozłączników i uziemników umożliwia łatwy układ załączania i rozłączania, bez potrzeby
stosowania układu przeniesienia napędu
• stałe przegrody izolacyjne, uniemożliwiające dostęp
obsługi do elementów znajdujących się pod napięciem
• wyeliminowano przegrodę izolacyjną wsuwaną ręcznie
między styki rozłącznika w przypadku konieczności
dostępu do pola rozdzielczego
• drzwi przedziałów
(rozłącznikowego i kablowego)
zakładane są w układzie haków, których konstrukcja
pozwala na łatwe i niezawodne zamykanie poprzez
samonaprowadzanie
• łatwy dostęp do wnętrza pola, szczególnie w złączach
kablowych
• wzierniki w drzwiach pozwalają na jednoznaczne wizualne
określenie położenie noży rozłącznika i uziemnika
• system blokad mechanicznych uniemożliwia wykonanie
błędnych czynności łączeniowych oraz zabezpiecza przed
uzyskaniem dostępu do pola przed wyłączeniem napięcia i
zamknięciem uziemnika
• małe gabaryty pól rozdzielczych pozwalają na zastąpienie
nimi zestawów rozdzielczych, w których zastosowano
izolację gazową (SF6), eliminując proces związany z
kontrolą i utylizacją gazu SF6
9

Parametry
Napięcie znamionowe [kV]

24 kB

Częstotliwość znamionowa [Hz]

50 Hz

Napięcie probiercze o częstotliwości sieci

50 kV

Napięcie probiercze udarowe piorunowe

125 kV

Prąd znamionowy ciągły

630 A

Prąd znamionowy wytrzymywany

16 kA

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany

40 kA

Odporność na działanie łuku wewnętrznego

16 kA

Stopień ochrony IP

3X

Wysokość / Szerokość / Głębokość

1600/550-650/1000mm

Zgodność z normami
• PN-EN 62271-200:2012
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza
- Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych
na napięcie znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie.

Projekt Retroﬁt

Problematyka “retrofitu” rozdzielnic SN jest jednym z najbardziej
aktualnych tematów w branży energetycznej. Każdego roku przed problemem
wykorzystania starych rozdzielnic stają grupy użytkowników i każdy stoi
przed decyzją: wymiana aparatury czy zakup nowej rozdzielnicy.
Jesteśmy przekonani, że dzięki przedstawionej propozycji dotychczasowa
alternatywa rozwiązań poszerzy się, dzięki czemu każdy będzie mógł lepiej
dopasować indywidualne rozwiązanie do własnych warunków technicznych i
ekonomicznych.

Nowa idea retroﬁtu rozdzielnic SN
Przykładem nowych rozwiązań może być dowolne nowoczesne pole
rozdzielnicy dwuczłonowej w izolacji powietrznej. Została zmniejszona w niej
ilość pracujących aparatów (występują tylko dwa: wyłącznik lub rozłącznik
oraz uziemnik), a także powiązano całość systemem blokad mechanicznych i
elektrycznych tak, aby pracownik operujący aparatami nie mógł wykonać
operacji zabronionej (np. zamknięcie uziemnika podczas zamkniętego
wyłącznika w pozycji “praca”).
Zastosowanie członu wysuwanego z wyłącznikiem lub stycznikiem,
zamiast aparatu stacjonarnego jest jak najbardziej praktyczne. Przeglądając
ofertę różnych producentów można znaleźć tzw. człony stałe do wyłączników
wysuwanych. Człony występują w dwóch wersjach:
• w pełni zabudowana i osłonięta kaseta zamykana od przodu drzwiami
• rama wsporcza (składająca się tylko z płyty tylnej z przepustami izolacyjnymi i prowadnicami dolnymi dla członu wysuwanego
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Parametry
Napięcie znamionowe [kV]

7,2; 12; 17,5

Prąd znamionowy [A]

630; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/3s]

20; 31,5

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA]

51

Rodzaj izolacji

powietrze

Wyłącznik

VB-17 (PRE); VD4 (ABB)

Ogranicznik przepięć

3EK (Siemens); MWK (ABB)
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Zalety stosowania nowego rozwiązania
Zastosowanie kasety lub ramy wsporczej oprócz zwiększenia
niezawodności pola, niesie również dodatkowe korzyści:
• chroni obsługę przed wykonaniem nieprawidłowej operacji (nie
może wjechać i wyjechać z pola zamkniętym wyłącznikiem, bez
wcześniejszego zamknięcia uziemnika nie można przestawić
wysuwanego członu z pozycji “praca” do pozycji “próba”, nie można
zamknąć uziemnika przed otwarciem wyłącznika
• konstrukcje wyposażone są w kurtyny przepustów izolacyjnych,
tzn. po ich zamknięciu i zablokowaniu obsługa nie ma możliwości
dotknięcia styków stałych w przepustach
• wysunięcie członu wysuwnego do pozycji „próba” i zasłonięcie
kurtynami przepustów izolacyjnych pozwala obsłudze stwierdzić, że
od strony zasilania, jak i odpływu występuje widoczna przerwa izolacyjna w obwodzie; wysuw członu spełnia rolę dwóch odłączników w
starym systemie
• na członie wysuwnym można zainstalować dowolny niezbędny
aparat: wyłącznik próżniowy, wyłącznik gazowy z SF lub stycznik.
• w przypadku, gdy w przyszłości użytkownik zdecydowałby się na
kupno nowoczesnej rozdzielnicy okapturzonej dwuczłonowej, może
wykorzystać posiadane aparaty wysuwne bez przeróbek
• dodatkową zaletą kaset i ram wsporczych jest szybkość ich instalacji w polu. Skraca to znacząco czas, jaki należy przeznaczyć na
pracę przy jednym polu w przypadku, gdy zdecydujemy się na
wymianę wszystkich stałych aparatów na nowe tradycyjnym
sposobem - „jeden za jeden”
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Rozdzielnice prądu stałego typu RPS-600

Pola rozdzielnicy RPS-600 zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić
maksymalne bezpieczeństwo i niezawodność. Dzięki podziałowi konstrukcji
oraz zastosowaniu blokad i wskaźników, rozdzielnica zapewnia bezpieczeństwo podczas prac personelu i obsługi.
Konstrukcja pól rozdzielnicy wykonana jest ze stalowego szkieletu, skręconego z profili, do którego przykręcone są osłony z blachy stalowej i materiałów izolacyjnych. Pola zasilaczy trakcyjnych i wyłącznika rezerwowego wykonane są jako dwuczłonowe, natomiast pola odłączników zespołów i kabli
powrotnych wykonane są jako jednoczłonowe.
Konstrukcja rozdzielnic oparta jest o podziałkę budowlaną 720-770 mm.

Parametry
600

Napięcie znamionowe łączeniowe [V]

660

Napięcie probiercze izolacji doziemnej
i międzybiegunowej 1min. 50Hz [V]

4500

Prąd znamionowy ciągły [A]
- szyn zbiorczych
- szyny odejściowej
- zasilacza trakcyjnego i wyłącznika rezerwowego
- pola odłącznikowego zespołu prostownikowego
- pola kabli powrotnych [A ]

do 4000
2000
1000, 1600, 2000, 2500, 3150
2000, 2500
nx1000

Wytrzymałość zwarciowa szyn zbiorczych:
- spodziewany prąd zwarciowy [kA]
- czas trwania zwarcia [ms]

≤ 100
≤ 200

Izolacja biegunów rozdzielnicy

oba bieguny izolowane od ziemi

Napięcia znamioniowe obwodów pomocniczych:
- napięcie stałe
- napięcie przemienne trójfazowe
- napięcie przemienne jednofazowe

220 V/IT
230/400 V, 50 Hz, TN-S
230 V, 50 Hz, TN-S
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Napięcie znamionowe sieci trakcyjnej [V]
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Wyłączniki elektromagnetyczne średniego napięcia VB-17E

Wyłączniki średniego napięcia typu VB-17E przeznaczone są do stosowania
w systemach elektroenergetycznych. Łuk elektryczny jest gaszony z wykorzystaniem techniki elektromagnesowej. Wyłączanie w elektromagnesie zachodzi przy minimalnym prądzie zrywania łuku. Zapewnia to dużą trwałość
elektryczną wyłącznika oraz ogranicza narażenia mechaniczne, elektryczne i
termiczne, jakim podlegają zainstalowane urządzenia.
Wyłączniki stosowane są do rozdziału energi elektrycznej i zabezpieczenia
kabli, linii napowietrznych, transformatorów i podstacji, silników, generatorów
i baterii kondensatorowych.

Parametry
Napięcie znamionowe [kV]

12

Prąd znamionowy [A]

630; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150

Znamionowa zdolność wyłącznika [kA]

20; 31,5

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/3s]

20; 31,5

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA]

50; 80

Najwyższe napięcie urządzeń/Znamionowe
wytrzymywane napięcie krótkotrwałe częstotliwości
sieciowej/Znamionowe wytrzymywane napięcie
udarowe piorunowe:
- 12 kV
- 17,5 kV

12/28/75
17,5/38/95

Napięcie znamionowe obwodów pomocniczych [V]
- prądu stałego
- prądu zmiennego

110; 220
110; 220

Czas zamykania [s]

0,07

Całkowity czas otwierania [s]

0,065

Wymiary [mm]
-W
-D
-H

450; 570; 620; 750
412; 448
482; 637

H

H
W

D
W

D

Waga [kg]

85÷90

Warunki eksploatacyjne
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• wysokość miejsca instalacji do 1000 m n.p.m.
• brak konieczności brania pod uwagę wibracji spowodowanych czynnikami
zewnętrznymi lub trzęsieniami ziemi
• brak znaczących zanieczyszczeń solą, parą, pyłami, dymem, gazami palnymi
lub powodującymi korozję
• brak oblodzenia, oszronienia i zaroszenia
• wilgotność względna powietrza:
- najwyższa średnia w ciągu doby
95%
- najwyższa średnia w ciągu miesiąca
90%
- najwyższe średnie ciśnienie pary w ciągu doby
2,2kPa
- najwyższe średnie ciśnienie pary w ciągu miesiąca
1,8kPa
• Temperatura otoczenia:
- najwyższa krótkotrwała
+40 oC
o
- najwyższa średnia w ciągu doby
+35 C
- najwyższa średnia roczna
+20 oC
- najniższa długotrwała
+25 oC

Wyłączniki próżniowe średniego napięcia VB-17

Wyłączniki średniego napięcia typu VB-17 przeznaczone są do stosowania
w systemach elektroenergetycznych. Łuk elektryczny jest gaszony z wykorzystaniem techniki próżniowej. Wyłączanie w próżni zachodzi przy minimalnym
prądzie zrywania łuku. Zapewnia to dużą trwałość elektryczną wyłącznika
oraz ogranicza narażenia mechaniczne, elektryczne i termiczne, jakim podlegają zainstalowane urządzenia.
Wyłączniki są stosowane do rozdziału energii elektrycznej i zabezpieczania
kabli, linii napowietrznych, transformatorów i podstacji, silników, generatorów
czy baterii kondensatorowych.
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Parametry
Napięcie znamionowe [kV]

12; 17,5

Prąd znamionowy [A]

630; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150

Znamionowa zdolność wyłącznika [kA]

20; 31,5

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/3s]

20; 31,5

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA]

50; 80

Najwyższe napięcie urządzeń/Znamionowe
wytrzymywane napięcie krótkotrwałe częstotliwości
sieciowej/Znamionowe wytrzymywane napięcie
udarowe piorunowe:
- 12 kV
- 17,5 kV
Napięcie znamionowe obwodów pomocniczych [V]
- prądu stałego
- prądu zmiennego

12/28/75
17,5/38/95

Czas zamykania [s]

0,07

Całkowity czas otwierania [s]

0,045

Czas łukowy [s]

0,015

Szereg przestawieniowy

O -0,3 s - CO - 180 s - CO

Podziałka biegunowa [mm]

150; 210; 275

Wymiary [mm]
-W
-D
-H

450; 570; 620; 750
412; 448
482; 637

H
W

D

Waga [kg]

110; 220
110; 220

70÷260

Cechy
• operowanie wyłącznikiem może być wykonywane ręcznie lub elektrycznie
• na życzenie odbiorcy wyłącznik może być wyposażony w następujące
elementy sterowania elektrycznego:
- silnik z przekładnią do automatycznego napinania sprężyn zamykających
- wyzwalacz zamykający
- wyzwalacz otwierający
• istnieje zawsze możliwość ręcznego napięcia sprężyn
• wyłączniki mogą być montowane bezpośrednio na konstrukcjach
wsporczych, posiadanych przez odbiorcę lub specjalnych wózkach jezdnych
(dostępnych na życzenie)
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• wyłączniki wysuwane są zaprojektowane do stosowania w rozdzielnicach
okapturzonych dwuczłonowych
• kiedy wyłącznik jest w pozycji “próba”, można go wsunąć do rozdzielnicy,
ponieważ w tym samym czasie jest on uziemiony poprzez kółka szuflady

Warunki eksploatacyjne

1

• wysokość miejsca instalacji do 1000 m n.p.m.
• brak konieczności brania pod uwagę wibracji spowodowanych czynnikami
zewnętrznymi lub trzęsieniami ziemi
• brak znaczących zanieczyszczeń solą, parą, pyłami, dymem, gazami palnymi
lub powodującymi korozję
• brak oblodzenia, oszronienia i zaroszenia
• wilgotność względna powietrza:
- najwyższa średnia w ciągu doby
95%
- najwyższa średnia w ciągu miesiąca
90%
- najwyższe średnie ciśnienie pary w ciągu doby
2,2kPa
- najwyższe średnie ciśnienie pary w ciągu miesiąca
1,8kPa
• Temperatura otoczenia:
- najwyższa krótkotrwała
+40 oC
o
- najwyższa średnia w ciągu doby
+35 C
- najwyższa średnia roczna
+20 oC
- najniższa długotrwała
+25 oC

Standardowe wyposażenie wyłączników

15

4
5
6
7
8
9
10

1 - przyłącze górne
2 - komora próżniowa
3 - osłona izolacyjna
4 - cięgno styku
5 - przyłącze dolne
6 - złącze elastyczne
7 - sprężyny docisku
8 - cięgno izolacyjne
9 - punkty posadowcze
10 - punkt połączenia
z napędem
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• ręczny mechanizm napędu
• mechaniczny wskaźnik stanu sprężyn (napięte/rozluźnione)
• mechaniczny wskaźnik stanu wyłącznika (otwarty/zamknięty)
• przycisk zamykania
• przycisk otwierania
• licznik wykonanych operacji
• zestaw 10 styków pomocniczych: 5 normalnie otwartych oraz 5 normalnie
zamkniętych. Niektóre akcesoria wyłącznika zajmują styki pomocnicze i zmniejszają ich liczbę do wykorzystania przez klienta
• dźwignia ręcznego zbrojenia napędu
• styki tulipanowe
• kabel ze złączem (tylko wtyki) do obwodów pomocniczych z kołkiem wybijaka,
który uniemożliwia włożenie wtyku w gniazdo, jeżeli prąd znamionowy wyłącznika różni się od prądu znamionowego panelu
• dźwignia wsuwania/wysuwania (należy podać ilość stosownie do liczby zamawianych aparatów)
• elektromagnes blokujący w członie jezdnym; zapobiega przed wprowadzeniem
wyłącznika w pole rozdzielni z obwodami pomocniczymi; niepodłączonymi
(wtyk niepodłączony do gniazda)

2
3

Wyłączniki próżniowe serii VB-35

Wyłączniki średniego napięcia typu VB-35 przeznaczone są do stosowania
w systemach elektroenergetycznych. Łuk elektryczny jest gaszony z wykorzystaniem techniki próżniowej. Wyłączanie w próżni zachodzi przy minimalnym
prądzie zrywania łuku. Zapewnia to dużą trwałość elektryczną wyłącznika
oraz ogranicza narażenia mechaniczne, elektryczne i termiczne, jakim podlegają zainstalowane urządzenia.
Wyłączniki są stosowane do rozdziału energii elektrycznej i zabezpieczenia
kabli, linii napowietrznych, transformatorów i podstacji, silników, generatorów
oraz baterii kondensatorowych.

Parametry
Napięcie znamionowe [kV]

40,5

Prąd znamionowy [A]

1250; 1600; 2000; 2500

Znamionowa zdolność wyłączania [kA]

20; 25; 31,5; 40

Prąd znamionowy krótkotrwały [kA/3s]

20; 25; 31,5; 40

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kV]

63; 80; 100

Najwyższe napięcie urządzeń/Znamionowe
wytrzymywane napięcie krótkotrwałe częstotliwości
sieciowej/Znamionowe wytrzymywane napięcie
udarowe piorunowe:
- 40,5 kV
Napięcie znamionowe obwodów pomocniczych [V]
- prądu stałego
- prądu zmiennego

40,5/80/190
110, 220
110, 220

Czas zamykania [s]

0,07

Całkowity czas otwierania [s]

0,045

Szereg przestawieniowy

B -0,3 c - BO - 180 c - BO

Podziałka biegunowa [mm]

280, 360

Wymiary [mm]
-W
-D
-H

844; 555
700; 940
1574; 1325

H
W

D
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Waga [kg]

290÷340

Cechy
• operowanie wyłącznikiem może być wykonywane ręcznie lub elektrycznie
• na życzenie odbiorcy wyłącznik może być wyposażony w następujące
elementy sterowania elektrycznego:
- silnik z przekładnią do automatycznego napinania sprężyn zamykających
- wyzwalacz zamykający
- wyzwalacz otwierający
• istnieje zawsze możliwość ręcznego napięcia sprężyn
• wyłączniki mogą być montowane bezpośrednio na konstrukcjach
wsporczych, posiadanych przez odbiorcę lub specjalnych wózków jezdnych
(dostępnych na życzenie)
• wyłączniki wysuwane są zaprojektowane do stosowania ich w rozdzielnicach
okapturzonych; dwuczłonowych.
• kiedy wyłącznik jest w pozycji „próba”, można go wsunąć do rozdzielnicy,
ponieważ w tym samym czasie jest on uziemiony poprzez kółka szuflady.
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Przekładnik prądowy typu PPB12

PPB12 jest jednofazowym przekładnikiem prądowym wnętrzowym w izolacji żywicznej, przeznaczonym do zasilania przyrządów pomiarowych oraz
obwodów zabezpieczeniowych urządzeń elektroenergetycznych w sieciach o
napięciu znamionowym do 10 kV.
Zakres znamionowych prądów pierwotnych wynosi 5-3200 A. Wartość
znamionowego prądu wtórnego wynosi 5 A lub 1 A.
Wszystkie aktywne części przekładnika są zalane mieszanką epoksydową.
Masa ta pełni rolę ochronną, elektroizolacyjną, jak i mechaniczną.
Przekładniki prądowe PPB12 są produkowane jako: jednordzeniowe, dwurdzeniowe lub trzyrdzeniowe, w wersjach:
- podstawowa (z jednym, dwoma lub trzema uzwojeniami wtórnymi)
- z przełączalnym uzwojeniem pierwotnym
- z odczepami na uzwojeniach wtórnych
Zmianę zakresu w poszczególnych wersjach przekładnika uzyskuje się
przez odpowiednie wykorzystanie odczepów po stronie wtórnej lub właściwy
montaż dwóch złączek po stronie pierwotniej (śruby i złączki są elementami
wyposażenia). Przekładniki mogą być montowane w pozycji dowolnej.

Parametry
Najwyższe napięcie dopuszczalne [kV]

12

Znamionowe napięcie probiercze izolacji [kV]

28

Znamionowe napięcie probiercze udarowe [kV]

75

Znamionowy prąd pierwotny [A]

5-3200

Znamionowy prąd wtórny [A]

5 (1)

Moc [VA]

2,5; 5; 7,5; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 60

Klasa dokładności uzwojeń pomiarowych/ do zabezp.

0,2; 0,2S; 0,5; 0,5S; 1; 3; /5P, 10P

Współczynnik bezp. przyrządu Fs \
współczynnik graniczny dokładności ALF

5; 10 / 5; 10; 15; 20

Znamionowy krótkotrwały prąd cieplny lth [kA]

2-80

Częstotliwość znamionowa [Hz]

50

Waga [kg]

22
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Przekładnik prądowy typu PPB38

Przekładnik typu PPB38 jest jednofazowym przekładnikiem prądowym
wnętrzowym w izolacji żywicznej, przeznaczonym do zasilania przyrządów
pomiarowych oraz obwodów zabezpieczeniowych urządzeń elektroenergetycznych; w sieciach o napięciu znamionowym do 40,5 kV.
Zakres znamionowych prądów pierwotnych wynosi 5-2500 A. Wartość
znamionowego prądu wtórnego wynosi 5 A lub 1 A. Wszystkie części
aktywne przekładnika są zalane mieszanką epoksydową. Masa ta pełni rolę
ochrony elektroizolacyjnej i mechanicznej.
Przekładniki prądowe PPB38 są produkowane jako jednordzeniowe, dwurdzeniowe, trzyrdzeniowe, w wersjach:
- podstawowej (z jednym, dwoma, trzema lub czterema uzwojeniami wtórnymi
- z przełączalnym uzwojeniem pierwotnym
- z odczepami na uzwojeniach wtórnych
Zmianę zakresu w poszczególnych wersjach przekładnika uzyskuje się
przez odpowiednie wykorzystanie odczepów po stronie wtórnej lub właściwy
montaż dwóch złączek po stronie pierwotnej (śruby i złączki są elementami
wyposażenia). Przekładniki mogą być montowane w pozycji dowolnej. Pokrywa listwy zaciskowej uzwojeń wtórnych przystosowana jest do plombowania.
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Parametry
Najwyższe napięcie dopuszczalne [kV]

40,5

Znamionowe napięcie probiercze izolacji [kV]

95

Znamionowe napięcie probiercze udarowe [kV]

185

Znamionowy prąd pierwotny [A]

5-2500

Znamionowy prąd wtórny [A]

5 (1)

Moc [VA]

2,5; 5; 7,5; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 60

Klasa dokładności uzwojeń pomiarowych/ do zabezp.

0,2; 0,2S; 0,5; 0,5S; 1; 3; /5P, 10P

Współczynnik bezp. przyrządu Fs \
współczynnik graniczny dokładności ALF

5; 10 / 5; 10; 15; 20

Znamionowy krótkotrwały prąd cieplny lth [kA]

2-80

Częstotliwość znamionowa [Hz]

80

Waga [kg]

40
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Notatki

Notatki

Istotą działalności Producenta Rozdzielnic Elektrycznych Edward
Biel jest produkcja bezpiecznych, wysoko jakościowych rozdzielnic
elektrycznych, które tworzone są w oparciu o rozpoznawane i przewidywane potrzeby oraz wymagania Klientów. Usatysfakcjonowany
Klient jest kluczową wartością dla strategii firmy gwarantującą jej
sukces. Zarząd Zakładu deklaruje, że ustanowiony System Zarządzania Jakością stanowi podstawę realizacji działań projakościowych.
Sposobem osiągnięcia założonych celów jakościowych jest ciągłe
doskonalenie Systemu w oparciu o następujące założenia:
• Jakość jest wynikiem działania ludzi i technologii
• Jakość podnosi wskaźnik bezpieczeństwa
• Jakość pozwala zdobyć większą liczbę klientów
Strategicznymi celami jakości Producenta Rozdzielnic Elektrycznych
Edward Biel są:
• zadowolenie i satysfakcja klientów;
• ścisła współpraca z odbiorcami naszych wyrobów, w celu
spełnienia ich oczekiwań;
• utrwalenie znaku firmowego jako gwaranta jakości i profesjonalizmu;
• zadowolenie i utożsamienie się pracowników z sukcesem Zakładu;
• poszerzanie naszej oferty asortymentowej i usługowej w myśl
postępu technicznego.
Realizacja celów strategicznych odbywa się poprzez określanie
operacyjnych celów jakości podczas dokonywanych przeglądów
systemu i powszechnej świadomości, że za spełnienie oczekiwań
jakościowych Klienta odpowiedzialni są wszyscy pracownicy
Producenta Rozdzielnic Elektrycznych Edward Biel.
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