Kompaktní rozváděč vysokého napětí Xiria 3,6-24 kV

Aplikační příručka Xiria

Powering
business worldwide
Eaton zásobuje energií stovky výrobků, které uspokojují
potřeby dnešního rychle se měnícího světa.
Pomáháme našim zákazníkům po celém světě zajišťovat
energii, kterou potřebují pro své budovy, letadla, nákladní a
osobní vozidla, strojní zařízení a celé podniky. A děláme to
takovým způsobem, který vyžaduje co nejméně zdrojů.

Doprava nové generace
Eaton je hnací silou rozvoje
nových technologií –od hybridních pohonů a systémů
řízení emisí po vyspělé součásti motorů – to snižuje spotřebu paliva a emise nákladních a osobních automobilů.

„Čistší“ zásobování budov a
podniků energií

Elektroenergetic ká skupina
Eaton je předním dodavatelem
řešení v oblasti kontroly kvality
elektrické energie, jejího rozvodu a řízení, která zvyšují
energetickou účinnost a kvalitu, bezpečnost a spolehlivost
Vyšší očekávání
zásobování elektrickou energií. Naše řešení nabízejí rosI nadále rozšiřujeme naše
toucí sortiment„čistých“ výrobřešení v leteckém a kosmicků a služeb, jako jsou energekém průmyslu, abychom vytické audity a monitorování
hověli potřebám nových letec- spotřeby energie v reálném
kých platforem, včetně trhu
čase. Záložní zdroje (UPS),
vysoko létajících lehkých a
pohony s proměnnými otáčultralehkých tryskových letakami a ovládání osvětlení
del.
společnosti Eaton pomáhají
šetřit elektrickou energii a
Stavím e na svých silných
zvyšují efektivitu.
stránkách
Naše podnikání v hydraulice
spojuje dohromady servis na
místě a podporu s inovativním
portfoliem hydraulických řešení jako odpověď na potřeby
projektů globální infrastruktury, včetně zdymadel, kanálů a
přehrad.

Technologii rozváděčů VN
máme ve své DNA
Znalosti společnosti Eaton a pochopení odvětví, aplikací, technologií
a výrobků nám umožňuje nabídnout zákazníkům bezpečná, spolehlivá a vysoce výkonná řešení. Byli jsme součástí vytvoření technologie
rozváděčů vysokého napětí, a proto s námi získáte, co potřebujete –
a to vždy!
Kom pletní řešení rozváděčů vysokého napětí
Série vysokonapěťových systémů Eaton nabízí rozváděče a komponenty
pro použití v rozvodných sítích (rozvodny a transformační stanice) a
v energetickém zásobování průmyslu. Tyto technicky vysoce kvalitní systémy mají vzduchovou izolaci nebo izolaci z epoxidové pryskyřice, a jsou
vždy vybaveny vypínači založenými na vakuových zhášecích ústrojích
vlastní konstrukce.
Systémy vysokonapěťových rozváděčů nesoucí značku Eaton jsou založeny na použití vakuových vypínačů kombinovaných s pevným izolačním
materiálem. Jedná se o ekologicky šetrnou technologii ve srovnání s metodami používanými mnoha ostatními dodavateli, kteří jako izolační médium využívají plyn SF6.
Eaton tak má široký sortiment spínacích systémů a komponent, které nabízejí pro každou aplikaci řešení šetrná k životnímu prostředí. Kromě toho globální servisní síť Eaton poskytuje ve všech oblastech světa maximální zákaznickou podporu.
Odvětví vedoucí vakuové a pevné izolační technologie
Během více než osmdesáti let inovací a zkušeností Eaton vyvinul k životnímu prostředí šetrná vakuová zhášedla schopná spolehlivě spínat jak
normální zatěžovací proudy, tak vysoce zátěžové poruchové proudy.
Eaton je jednou z mála společností na světě, která vyrábí vakuová zhášedla a s řadou mezinárodních patentů uspěla ve vývoji výrobků světové
třídy. V průběhu let se toho dosáhlo prostřednictví akvizicí společností
Westinghouse, Cutler-Hammer, MEM a Holec.
Pro zvýšení dielektrické pevnosti vakuového zhášedla Eaton také navrhl
vakuová zhášedla zapouzdřená v epoxidové pryskyřici. Rodina vysokonapěťových vypínačů IEC používá tuto pevnou izolační technologii, která
obstarávala široký rozsah aplikací po více než 40 let.
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aktuálně dodávaným výrobkům.
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Obecný popis

1
1.

Aplikační příručka Xiria
Obecný popis

Xiria je název nové generace kompaktních rozváděčů od společnosti Eaton. Vyznačují se svou vysokou
úrovní provozní bezpečnosti a jsou vhodné pro
aplikace až do jmenovitého napětí 24 kV (maximální
napětí rozváděče 25 kV). Rozváděče Xiria jsou také
velmi kompaktní. Mohou se dodávat ve verzích
skládajících se ze dvou, tří, čtyř nebo pěti polí. Jak
primární část rozváděče, tak pohony jsou umístěny
do zcela uzavřené skříně, která systém chrání před
vlivy okolního prostředí. Na výběr je v naší produktové řadě ze dvou základních verzí polí:

Primární části
Kryt

 Vakuový odpínač pro připojení kabelů ve smyčce.
 Vakuový vypínač pro ochranu transformátorů a
připojených kabelů.

6

Pohon

Obě verze mohou být dodávány v rozváděči v jakékoli požadované kombinaci a pořadí. Rozváděč
Xiria je mimořádně dobře navržený a moderní systém. Například při vývoji systému jsme záměrně
zvolili ochranu v podobě vypínače kombinovaného
s elektronickým relé. Jedná se o moderní, bezpečnou a flexibilní alternativu k ochraně pomocí pojistek. Navíc to také velmi usnadňuje použití rozváděčů Xiria v automatizovaných distribučních sítích.
Tyto specifické vlastnosti dělají z Xirie snadno použitelný systém, který zcela odpovídá měnícím se
požadavkům na rozvod elektřiny, a to jak nyní, tak v
budoucnosti.
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Aplikační příručka Xiria
1.1. Bezúdržbové

1.3. Kompaktní

Všechny živé primární části a pohony jsou v rozváděči Xiria nainstalovány ve zcela uzavřené skříni.
To zabraňuje prachu, vlhkosti a
dalším vlivům okolního prostředí,
aby ovlivňovaly provoz zařízení. Spínací pohon byl
navržen s minimálním počtem dílů, a je speciálně
určen ke spínání po dlouhé době nečinnosti – přesně k tomu, co nastane v praxi. A co více – pohon
nevyužívá žádná maziva, což také přispívá k jeho
provozní bezpečnosti. Protože je rozváděč Xiria
bezúdržbový, snižuje výrazně náklady na prohlídky
a údržbu, aniž by to mělo nepříznivý vliv na provozní bezpečnost vaší distribuční sítě. Což je něco, na
co se hledí na dnešním liberalizovaném energetickém trhu.

Xiria je jedním z nejmenších kompaktních rozváděčů svého druhu.
Tento vysoký stupeň kompaktnosti
je přímým výsledkem spojení technologií používaných společností
Eaton - řízení elektrických polí, pevné izolace a
využití mimořádně kompaktních vakuových zhášedel. Tato kompaktnost nabízí díky minimální nezbytné podlahové ploše přímé finanční výhody
u nových budov a při rekonstrukci stávajících transformačních stanic.

1.4. Připraveny pro automatizované
sítě
Xiria je zcela připravena pro použití
v plně automatizovaných sítích. Pro
systém je v závislosti na požadované úrovni dálkové signalizace a
dálkové ovládání k dispozici různávolitelná výbava. Tato volitelná výbava je modulární,
takže může být v budoucnosti rychle a snadno přidána. Tímto způsobem Xiria předjímá budoucí vývoj
v oblasti automatizace a řízení provozu, takže si
můžete být jisti, že nebudete ponecháni bez možnosti ovládat, zobrazovat a komunikovat.

1.5. Čisté a ekologické

1.2. Bezpečnost
Při provádění provozních úkonů a
práci na kabelech je životně důležité mít jednoznačné zobrazení
stavu. Co se týká bezpečnosti
provozních pracovníků, neponechává Eaton nic náhodě. To je důvod, proč je Xiria
vybavena přímo viditelným oddělením prostřednictvím kontrolních okének na přední straně, která
umožňují přímo vidět izolační vzdálenost mezi kabelem a systémem přípojnic. Viditelné, zkratu odolné
uzemnění může probíhat přes odpínač nebo vypínač. Xiria je navržena se zcela uzavřenou kovovou
skříní kombinovanou s jednofázovou izolací všech
primárních živých částí. To snižuje na absolutní
minimum riziko vnitřního zkratu, a tak zajišťuje vysoký stupeň bezpečnosti a pohotovosti. Skříň odolná proti oblouku a odzkoušená v nezávislé zkušebně KEMA také nabízí doplňkovou ochranu obslužného personálu.

www.eaton.cz

Xiria je vyrobena výhradně z materiálů šetrných k
životnímu prostředí. Izolačním
médiem je čistý, suchý vzduch a
spínacím médiem je vakuum. Xiria
tak odpovídá na požadavek udržitelného rozvoje v distribuci energie.
Na konci své životnosti se jednotka snadno demontuje, protože použité materiály jsou jasně označeny
a mohou být znovu použity. To usnadňuje recyklaci
a redukuje potřebné náklady při vyřazení zařízení z
provozu.
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1.6. Povrchová úprava
Povrchová úprava dílů z ocelového plechu se provádí práškovým lakování, při němž se nanáší teplem tvrditelný prášek. Před nanesením práškové
vrstvy jsou díly z ocelového plechu předběžně ošetřeny v ostřikovacím tunelu, odmaštěny a fosfátovány železem, očištěny deionizovanou vodou a pasivací.

Aplikační příručka Xiria
Montáţní díly
Základ
Stupeň lesku
Tloušťka vrstvy
Přilnavost
Pruţnost

epoxidová polyesterová pryskyřice
60-70% podle Langeho 60 stupňů
průměrně 80 µm, min. 50 µm
zkouška přilnavosti dle ISO 2409 (Gto)
zkouška prohnutí dle ISO 1520 hloubka 4,2 mm při vrstvě 80 mikrometrů
Zkouška v solné ASTM D1654-92240 po 240 hod 0 mm
kom oře
pod povrchem a po 600 hod max. 3
mm pod povrchem

Kryt
Základ
Stupeň lesku
Tloušťka vrstvy
Přilnavost
Pruţnost

epoxidová pryskyřice
60-70% podle Langeho 60 stupňů
Průměrně 130 µm, min. 100 µm
zkouška přilnavosti dle ISO 2409 (Gto)
zkouška prohnutí dle ISO 1520 hloubka 4,2 mm při vrstvě 80 mikrometrů
Zkouška v solné ASTM D1654-92240 po 1500 hod
kom oře
max. 2 mm pod povrchem

Barvy
Montáţní díly
Kryt
Ovládací panel
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RAL7047 (Tele Grey 4 - šedá).
RAL7001 (Silver Grey – zinkové šedá).
RAL 3005 (Wine Red – vínově červená) a RAL 7001 (Silver Grey – zinkově
šedá).
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Aplikační příručka Xiria

1.7. Pohon
Pohon je manuálně ovládaný nebo manuáně/motorem ovládaný pružinový střádačový pohon připojený k vakuovým zhášedlům a přepínači. Ovládá se
pomocí dvou otočných hřídelí na čelní straně vybavených nezbytným mechanickým blokováním, aby
se zabránilo chybné operaci.
Pohon je na čelní straně vybaven kontrolními okénky pro přímou vizuální indikaci uzemněné polohy
odpojovače/uzemňovače a polohy ZAP-VYP hlavního vakuového zhášedla. Přední ovládací panel je
vybaven také černobílým jednopólovým přehledovým schématem ukazujícím polohy vakuového
zhášedla a polohu odpojovače/uzemňovače.

Sepnutí (Zapnutí)
Spínací pružina je nejdříve nastřádána (manuálněpomocí ovládací páky nebo motorem), automaticky
následována spínacím dějem. Během spínacího
děje se automaticky nastřádá vypínací pružina.
Rozepnutí (Vypnutí)
Rozepnutí se provede stisknutím červeného mechanického vybavovacího tlačítka na čelní straně
nebo přivedením napětí na vybavovací cívku přes
integrované relé nadproudové ochrany nebo prostřednictvím signálu dálkového vybavení.
Odpínač je vybaven protiodrazovým pohonem. To
znamená, že rozepnutí není možné během spínacího pohybu a 3s poté, co se kontakt dotkne odpínače. Sepnutí při poruše, které má za následek zkratový proud, nemůže vést k pokusu odpínače o přerušení tohoto zkratového proudu. Odpínač je navržen pro odpojování jmenovitých zatěžovacích proudů a ne pro vypínání zkratových proudů.

Přehledové schéma
Pohon

Odpojovač / uzemňovač

Vakuové zhášedlo

Ovládací panel

Kontrolní okénko

Připojení kabelů
Hlavní přípojnice
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Aplikační příručka Xiria

1.8. Dálkové ovládání
Manuálně ovládané odpínače a vypínače mohou být
vybaveny dálkovým ovládáním. Při odpovídajícím
nastavení voliče režimu je možné dálkově zapínat/vypínat vakuová zhášedla.
Veškerá volitelná výbava týkající se dálkového
ovládání je popsána ve standardním schématu
zapojení R34S30291. Je možné zvolit následující
varianty:
Dálková signalizace
Vakuové zhášedlo a odpojovač jsou vybaveny pomocnými kontakty (Q1 a Q2), připojenými vodiči do
přední svorkovnice (X1).
Dále lze volitelně instalovat doplňkovou dálkovou
signalizaci indukující vybavení ochrany (H1) u pole
vypínače anebo dálkovou signalizaci indikace průchodu zkratového proudu na odpínači (H1).
Dálkové vybavení odpínače
Pole odpínače bude vybaveno 24V DC vybavovací
cívkou (Y2) a kontakty dálkové signalizace (Q1 a
Q2), jak je popsáno výše. Elektronický kontrolér
(K7) kontroluje polohu vakuového zhášedla a voliče
režimu. Volič režimu (S4) musí být pro správné
fungování dálkového vybavení ve střední poloze.

Dálkové ovládání
Pole s dálkovým ovládáním je vybaveno pomocnými
kontakty a vybavovací cívkou, jak je popsáno výše,
a navíc se namontuje zapínací motor (M1). Aby se
předešlo zasunutí ovládací páky během operace
zapnutí, je v pohonu umístěna blokovací cívka (Y1).
Pro správné fungování dálkového ovládání se musí
také volič režimů (S4) nacházet ve střední poloze.
Jednoduché vybavení vypínače
Vypínač může být také vybaven funkcí jednoduchého dálkového vybavení s využitím stávající vybavovací cívky (sloužící pro vypnutí od ochrany) (Y2). Za
tímto účelem je nutné namontovat blok voliče/časovače (K8). V tomto případě lze použít pouze
ovládací napětí 24 V DC.
Pomocné napájení
Pomocné napájení pro dálkové vybavení a ovládání
je 24 V DC. Pokud je použito odlišné napětí, může
být každé pole vybaveno doplňkovým měničem
napětí (U10).

Y2

Q1

Y1

M1

K8

Dálkové vybavení vypínače
Když je zvoleno dálkové vybavení vypínače, bude
stávající 24V DC vybavovací cívka z ochranného
obvodu (Y2) použita pro dálkové vybavení. Za tímto
účelem se namontuje blok přepínače (K8). Pole
vypínače je také vybaveno kontakty dálkové signalizace (Q1 a Q2), jak je popsáno výše. Elektronický
kontrolér (K7) kontroluje polohu vakuového zhášedla a voliče režimů. Volič režimů (S4) musí být pro
fungování dálkového vybavení ve střední poloze.

Q2
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Aplikační příručka Xiria
1.9. Ruční obsluha
Ruční obsluha rozváděče se provádí pomocí jedné
ovládací páky, která se zasunuje do ovládacích
otvorů na čelní straně.

Její umístění do pravého otvoru a otáčení jí po směru hodinových ručiček přesune odpojovač / uzemňovač z polohy na přípojnice do uzemněné polohy.

Umístění páky do levého otvoru a otáčení jí po
směru hodinových ručiček sepne vakuové zhášedlo.

Otočení páky proti směru hodinových ručiček přesune odpojovač / uzemňovač z uzemněné polohy
do polohy na přípojnice.

1.10. Blokování

Vestavěné blokování

Blokování otevření přístupu do kabelového
prostoru, není-li kabel uzemněn. Poznámka: Při
otevřeném kabelovém prostoru je možné kabely odzemnit vypnutím odpínače/vypínače (vakuové komory), aby mohly být provedeny
zkoušky kabelů; toto přerušuje spojení kabelem.

Blokování manipulace s odpojovačem / uzemňovačem, když je vypínač nebo odpínač v poloze ZAP.

Aby se zabránilo nesprávným spínacím operacím,
je rozváděč Xiria standardně vybaven vestavěným
mechanickým blokováním, které lze uzamknout pro
ochranu proti neoprávněné manipulaci.

www.eaton.cz



Blokování manipulace (zapnutí) vakuového
zhášedla, když není odpojovač / uzemňovač v
koncové poloze (poloha na přípojnice nebo
uzemněná).



Ovládací páka může být vyjmuta pouze v koncových polohách (vakuové zhášedlo zcela ro-
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zepnuto nebo sepnuto, odpojovač / uzemňovač
zcela v poloze na přípojnice nebo uzemněné).
Blokování uzamykatelné visacím zámkem


Aktivní uzemněná poloha vypínače nebo odpínače může být uzamčena visacím zámkem . Toto uzamčení lze použít, když je odpojovač /
uzemňovač v uzemněné poloze, vakuové zhášedlo je zapnuto a dveře do kabelového prostoru jsou uzavřeny.



Blokování vypínacího tlačítka vypínače nebo
odpínače.
Tento visací zámek zabraňuje nechtěnému rozepnutí vypínače nebo odpínače rukou. Klapku
před vypínacím tlačítkem není možné s tímto
visacím zámkem na místě zvednout. Nicméně
je stále možné vypnutí pomocí ochranného relé, pokud je namontováno.



Blokování polohy vypnuto vypínače nebo odpínače. Toto blokování je možné použít pokud
odpojovač / uzemňovač je v poloze na přípojnice nebo v uzemněné poloze. Používá se samostatné příslušenství (nůžková blokáda uzamykatelná visacím zámkem), která se umístí do
ovládacího otvoru pro ovládání vakuového zhášedla.

Zámek Castell za dvířky kabelového prostoru
Uzamčení pole:
1. Přepněte pole do uzemněné polohy
2. Otevřete přístup do kabelového prostoru
3. Vytáhněte klíč Castell ven
4. Dokud není klíč zasunut, není možné vrátit dveře kabelového prostoru zpět na místo.
5. Pole nemůže být přepnuto do provozní polohy.
Odemčení pole:
1. Přepněte pole do uzemněné polohy
Zasuňte klíč Castell do zámku
2. Uzavřete dveřmi kabelový prostor
3. Pole je teď nyní možné přepnout do provozní
polohy.

12
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1.11. Indikace polohy

.

Přední černobílé přehledové schéma ukazuje během provozu všechny polohy vypínače a odpínače.

Na čelní straně jsou skrz kontrolní okénka také
viditelné polohy ZAP-VYP vakuového zhášedla a
uzemněná poloha přepínače.

Provozní poloha

Rozepnutá poloha

Izolovaná poloha

Uzemněná poloha

Přední panel

Schéma

Spínací
poloha

Kontrolní
okénko

www.eaton.cz
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1.12. Prostor rozváděče
K dispozici jsou dvě základní verze polí:


Vakuový odpínač pro zapojení kabelů do okruhu;



Vakuový vypínač pro ochranu hlavních transformátorů a připojení kabelů. Obě verze se mohou dodávat v jakékoli kombinaci a pořadí v zařízení.

Přípojnice
Přípojnice jsou vyrobeny z trubkových měděných
dílů smontovaných do jednotky uvnitř s ocelovou
tyčí, která zajišťuje nezbytný kontaktní tlak.
Tyto přípojnice jsou plně izolované a nemohou být
prodlouženy.

Vakuová zhášedla
Rozváděč Xiria je z důvodu zanedbatelného vypalování kontaktů a vynikajícího spínacího výkonu při
nízkých a vysokých poruchových proudech vybaven
zhášecími ústrojími s axiálním magnetickým polem
(AMF). Výhoda zanedbatelného vypalování kontaktů dělá tento typ zhášecího ústrojí zvláště vhodným
pro použití v nevýsuvných rozváděčových systémech a hermeticky uzavřených systémech, protože
se výměna zhášecího ústrojí během technické životnosti zařízení stala zbytečnou. Také to umožňuje
vyrábět bezúdržbové rozváděče.
Pomocí lamel železného jádra ve tvaru podkovy
uvnitř hlavních kontaktů je magnetické pole, generované v průběhu zkratového proudu, je nuceno
během přerušení tohoto zkratového proudu do axiálního směru mezi kontakty.

Vlnovec
Pevný kontakt

Stínění

Axiální magnetické pole

Pohyblivý kontakt

Lamela železného jádra

Přerušení zkratu s principem rozptýlení v ýboje
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Zemnicí přípojnice
Uvnitř kabelového prostoru je namontována měděná zemnicí přípojnice, tento profil je v každém kabelovém prostoru vybaven třemi maticemi M10 pro
připojení uzemněného stínění primárních kabelů.

1.13. Kabelové prostory
K rozváděči Xiria se mohou připojovat kabely s
plastovou izolací, pro
které je možné použít
standardní kabelové konektory. Pro zajištění
správného přidržení kabelů jsou pole vybavena
plastovými kabelovými
úchytkami odolnými proti
zkratu.

V kabelovém prostor zcela napravo a zcela nalevo
se nachází navíc matice M10 pro doplňkové připojení vnitřního uzemnění.
Zemnicí přípojnici je možné také na obou stranách
rozváděče připojit s pomocí šroubového připojení
M12 k uzemňovacímu systému rozvodny. Za tímto
účelem profil na obou stranách vyčnívá 50 mm z
krytu.

Je-li pro připojení kabelů
potřeba více místa, může být rozváděč vybaven
volitelným podstavcem.
Jak zásuvné, tak šroubové kabelové konektory
mohou být dodány až do 24 kV včetně. Za tímto
účelem jsou pole vybavena standardními kužely.
Konektory se společně se systémem Xiria nedodávají. Na trhu jsou k dispozici různé typy, které je
možné získat s nebo bez příslušných zkušebních
přístrojů. Pro aplikace nad 12 kV je třeba používat
pouze konektory s bezpečně uzemněnou vrstvou na
vnější straně z důvodu velmi omezeného prostoru a
zabránění vybíjení. Kromě toho se do kabelového
prostoru umísťují zemnicí přípojnice, proudové
transformátory pro ochranné relé, a v případě potřeby i pro měření proudu. Dvířka kabelového prostoru jsou vybavena mechanickým blokováním pro
zabránění otevření, když není pole v sepnuté
uzemněné poloze. Na přání mohou být namontována dvířka prostoru kabelů odolná vůči vnitřnímu
oblouku. K dispozici jsou také hlubší dvířka pro
montáž kabelových konektorů, které potřebují uvnitř
prostoru více místa.

www.eaton.cz
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1.14. Provozní podmínky
Teplota
Standardní provozní podmínky pro rozváděče určené k vnitřní instalaci jsou popsányv normě IEC
62271-1. Systém Xiria je v souladu s touto specifikací ve třídě „minus 25 vnitřní“. Okolní teploty se
mohou pohybovat mezi -25 a +40 °C, nicméně vyšší
maximální teploty jsou povoleny, pokud je maximální zatěžovací proud následujícím způsobem snížen:
Okolní
teplota

24hodinový
průměr

Odpínač
(A)

Vypínač
(A)

40°C
45°C
50°C
55°C

35°C
40°C
45°C
50°C

630
605
577
555

200 nebo 500
200 nebo 500
200 nebo 500
200 nebo 500

Stupeň krytí
Standardní stupně krytí pro rozváděče vnitřního
typu jsou popsány v normě IEC 62271-1. Primární
skříň s vakuovými zhášedly, pohony a přepínači je
nezávislá na okolí a má uvnitř klimatizovaný suchý
vzduch. Tato skříň je na celou dobu životnosti (> 25
let) hermeticky utěsněna proti průniku vlhkosti a
prachu. Vnější skříň, kabelové prostory a ovládací
čelní strana mají za normálních provozních podm ínek stupeň krytí IP31D. Při otevřeném horním nebo
předním krytu je stupeň krytí IP2X.
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Nadmořská výška
Rozváděč je navržen pro provoz za „normálních
provozních podmínek“ podle normy IEC 62271-1.
To znamená, že rozváděč by neměl být instalován v
oblastech s nadmořskou výškou nad 1000 metrů.
Pro aplikace nad touto výškou je třeba zvýšit zkušební napětí, jak je stanoveno v normě IEC60072-2.
Příslušný koeficient (Ka) pro vynásobení je následující:
Nadmořská výška (m)

Ka

1000
2000
3000

1
1,13
1,28

Pro mezihodnoty se může koeficient Ka určit pomocí následujícího vzorce:

V praxi tento koeficient znamená, že například 24kV
systémy, které byly nainstalovány v oblastech s
vyšší nadmořskou výškou, se mohou používat pouze jako 17,5kV systémy. Konkrétní řešení může být
vybráno případ od případu po konzultaci se zákazníkem.

Kompaktní rozváděč vysokého napětí Xiria 3,6-24 kV
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2.

Zelený návrh

2.2. Prohlášení o vlivu na životní prostředí

Xiria a další systémy rozváděčů vysokého napětí
nesoucí značku Holec společnosti Eaton jsou založeny na použití vakuových spínačů kombinovaných
s pevným izolačním materiálem. Ve srovnání
s metodami používanými mnoha jinými dodavateli,
kteří používají jako izolační plyn SF6, se jedná o
ekologicky šetrnou technologii.

2.1. Podpora iniciativy čistého spínání
Vzhledem k rostoucím
obavám ohledně dopadů
globálního oteplování se
několik podniků a Eaton
spojily v iniciativě čistého
spínání. Čisté spínání je
platforma uživatelů, výrobců, nevládních organizací a dalších účastníků, kteří
jsou znepokojeni rostoucím používáním plynu SF6
pro vysokonapěťové aplikace. Účastníci sdílejí názor, že používání plynu SF6 je třeba zabránit všude
tam, kde jsou na trhu k dispozici alternativy. Platforma čistého spínání zveřejnila poziční dokument a
několik souvisejících publikací. Představuje také
vědecké a technické články o SF6 a jeho alternativách na internetových stránkách.
Více informací na: www.greenswitching.cz
Výsledkem této iniciativy čistého spínání je rostoucí
vědomí na distribučním energetickém trhu o používání plynu SF6. Veřejné síťové společnosti, průmysloví uživatelé, vlastníci železniční a podzemní infrastruktury a veřejní a soukromí investoři ve zdravotnictví si stále více uvědomují zdravotní a bezpečnostní aspekty SF6 a jeho toxických vedlejších
produktů, jakož i jeho dopad na globální oteplování.
To má za následek rostoucí starost o používání
plynu SF6 pro vysokonapěťové aplikace.
Rozváděč Xiria je vyroben výhradně z materiálů
šetrných k životnímu prostředí. Izolačním médiem je
čistý, suchý vzduch a spínacím médiem je vakuum.
Xiria tak odpovídá požadavku na trvale udržitelnou
distribuci energie. Zařízení se na konci své životnosti snadno demontuje, protože použité materiály
jsou jasně označeny a mohou být znovu použity. To
usnadňuje recyklaci a vylučuje přílišné náklady a
ekologické daně při vyřazení zařízení z provozu.

www.eaton.cz

Adresa
výrobce

Eaton Electric B.V.
Europalaan 202
7559 SC Hengelo
Nizozemsko

1. V rozváděčích vysokého napětí typu Xiria nejsou
žádné jedovaté nebo jinak nebezpečné materiály, ani materiály, které by mohly nebo mohou
ovlivnit ozónovou vrstvu nebo mít vliv na skleníkový efekt.
2. Rozváděče Xiria obsahují materiály, které se
mohou recyklovat. Epoxidová pryskyřice může
být na konci svého životního cyklu rozbita. Měděné, hliníkové a další kovové díly mohou být
recyklovány.
3. Na konci své životnosti mohou být rozváděče
Xiria odprodány zpět společnosti Eaton.
4. Seznam materiálů použitých na výrobu typického rozváděče Xiria se 3 poli:
Kovy
[kg]
Ocel
Pozinkovaná ocel
Hliník
Měď
Keramika
Stříbro
Epoxidová pryskyřice
Celková hmotnost kovů

335,0
11,0
0,5
30,0
3,0
0,5
19,0
399,0

Plasty

[kg]

PE
EPDM
PP
PC
TPU
Celková hmotnost plastů

16,0
0,5
1,0
5,0
0,5
23,0

Celková hmotnost

[kg]

Kovy
Plasty
Celková hmotnost rozváděče Xiria

Kompaktní rozváděč vysokého napětí Xiria 3,6-24 kV
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Produktová řada

Produktová řada Xiria se skládá z vakuových odpínačů pro zapojení kabelů do okruhu a vakuových
vypínačů pro ochranu transformátorů a připojení
kabelů.

3.1. Odpínač

Standardní specifikace 630A pole odpínače (LBS)
podle norem IEC:






Manuálně ovládaný pružinový vakuový odpínač
Přepínač (uzemněná/provozní poloha)
Sada pro indikaci napětí (WEGA 1.2)
Manuální pohon natahovací pružiny a spínání
s mechanickým tlačítkem vypnutí
Kabelový prostor není odolný proti oblouku, je
vybaven:
- Dvířky
- 630A kužely typu C pro šroubové T-konektory (konektory nejsou součástí dodávky)
- Upevňovacími příchytkami kabelů a zemnicí
přípojnicí

Nabízená standardní volitelná výbava

Indikátor průchodu zkratu SIGMA



Dálková signalizace, vybavovací cívka 24 V DC
a spínací motor 24V DC
Měnič napětí pro dálkové ovládání

Indikátor průchodu zkratu SIGMA
Každé pole odpínače Xiria může být vybaveno indikátorem průchodu zkratu připojeným přes vnitřní
kabeláž ke třem proudovým transformátorům namontovaným okolo kuželů připojení kabelů. V každé
z fází ukazuje přítomnost procházejícího zkratového
proudu.

Pokud fázový proud překročí buď přednastavený
vypínací proud po dobu trvání naprogramované
odezvy, nebo předtím protékající pracovní proud
o stanovený násobek (automatické nastavení),
poruchou postižená fáze bude indikována jasně
blikající LED diodou, následně se aktivuje kontakt
pro dálkovou signalizaci.
Pokud nastane během času resetu druhé vybavení,
například při probíhajícím automatickém opětovném
sepnutí, bude probíhat indikace dvojitě blikající LED
diodou. Přístroj je uzpůsoben tak, aby se automaticky resetoval v souladu s přednastaveným časem
sepnutím externě připojeného reléového kontaktu
nebo manuálně pomocí tlačítka. Kromě toho může
být provedena zkouška funkčnosti, a to buď prostřednictvím tohoto tlačítka, nebo externím reléovým
kontaktem. Typ proudového transformátoru se dodává s nastavením od výrobce. Přes přední přepínače se může volit vypínací proud, doba odezvy,
čas resetu, druh kontaktu pro dálkovou signalizaci
(stálý nebo vratný kontakt).
Elektrické údaje
Vypínací proud (Ik) 100 A, 200 A, 300 A, 400 A,
600 A, 800 A, 1000 A
buď pevně nastavený, nebo s
automatickým nastavením .
Automatické na- V závislosti na pracovním
stavení
proudu (Ib):
Ib< 100 A: Ik = 400 A,
Ib> 100 A: Ik = 4 x Ib,
Ikmax = 1000 A
Doba odezvy
Prodleva 40 ms nebo 80 ms
Čas resetu
1, 2, 4 nebo 8 hod
Dálkové funkce
Reset a dálkové nastavení přes
externí vratný kontakt
Rozsah teploty
-30 °C až +70 °C
Napájení
Lithiová baterie s dlouhou životností, doba skladování ≥ 20
let, 1000 hodin blikání
Reléový kontakt
Stálý nebo vratný kontakt (1s)
230 V AC / 1,0 A / 62,5 VA
220 V DC / 1,0 A / 30 W max.
Jmenovité napětí 3kV...36kV (jmenovité napětí
rozváděče)

Více informací o indikátoru průchodu zkratu viz
technické listy SIGMA.
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Ochranná relé a proudové transformátory
Ochranné relé je samonapájecí relé výrobce Woodward SEG, beroucí energii z proudových transformátorů. Tyto transformátory jsou umístěny okolo
kabelových kuželů uvnitř kabelového prostoru.

3.2. Vypínač

Relé generuje impuls pro vybavovací cívku v pohonu, aby při zjištění poruchového proudu vypínač
vybavil.

Standardní specifikace 200A pole vypínače (CB)
podle normy IEC:



K dispozici jsou následující verze ochran:



Manuálně ovládaný pružinový vakuový vypínač
Integrované ochranné relé značky SEG, typ
WIC1-1PE (ochrana proti nadproudu a zemnímu spojení)
Vybavovací cívka




Přepínač (uzemněná/provozní poloha)
Sada pro indikaci napětí (WEGA 1.2)




Manuální pohon natahovací pružiny a spínání
s mechanickým tlačítkem vypnutí
Kabelový prostor není odolný proti oblouku, je
vybaven:
- Dvířky
- Třemi proudovými transformátory pro účely
ochrany
- 200A kužely typu A pro zásuvné úhlové konektory (konektory nejsou součástí dodávky)
- Upevňovacími příchytkami kabelů a zemnicí
přípojnicí

Nabízená standardní volitelná výbava

Jmenovitý proud 500A místo 200A







Ukazatel vybavení typu SZ4H nebo SZ5H
Kontakty pro dálkovou signalizaci, vybavovací
cívka 24 V DC a spínací motor 24 V DC
Měniče napětí pro dálkové ovládání
Nastavovací DIP nebo HEX přepínače na čelní
straně ochranného relé
Ochranné relé WIC1 nebo WIB1
Blok ochrany TLF (Time Limit Fuse)



Pro šroubové připojení kabelů kabelové kužely
typu C místo typu A



Ampérmetr na fázi L2 s proudovým transformátorem v kabelovém prostoru




WIC1 1PE nadproud a zemní spojení
WIC1 2PE nadproud a zemní spojení s přepínači DIP na čelní straně



WIC1 3PE nadproud a zemní spojení s přepínači HEX na čelní straně
WIB1 2PE nadproud a zemní spojení s přepínači DIP na čelní straně




WIB1 2FE nadproud a zemní spojení s přepínači DIP na čelní straně

Podrobnosti týkající se nastavení nadproudů, zkratových proudů, zemních poruchových proudů a
časování najdete v příslušných návodech ochran
Woodward.
Ukazatel vybavení

Ochranné relé může být vybaveno ukazatelem
vybavení montovaným na čelní straně rozváděče
Xiria, a to typu SZ4H (bez pom. kontaktu) nebo typu
SZ5H (s pom. kontaktem). Ukazatel vybavení se po
vybavení resetuje manuálně na své čelní straně.

www.eaton.cz
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Blok ochrany TLF (ochrana Time Limit Fuse)
Technická specifikace ENA 12-6 vydání 1:1973
Zpožděné pojistkové vložky (pro použití na vypínačích spouští založených na proudových transformátorech).
Ochrana Time Limit Fuse je odvozena od známého
principu ochrany Cleveland. V tomto návrhu jsou
jednofázové zkratové proudy a zemní zkraty detekovány pomocí nízkonapěťových pojistek v obvodu,
což má za následek povel k vybavení vypínače
vydaný patentovaným elektronickým obvodem.
Jedná se o alternativu ke standardní elektronické
ochraně typu WIC1.

L1

L2

L3

Ampérmetr na fázi L2 včetně proudového transformátoru
Vypínač může být vybaven na čelní straně volitelným ampérmetrem, který je připojen k proudovému
transformátoru uvnitř kabelového prostoru.
Měření proudu ve fázi L2 je možné pouze při připojení jednofázových kabelů.

100/5 PojistkaC

CT

Vybavovací
cívka

50/5

Ampérmetr
Typ

100/5

CT

Poj. B Poj. E

50/5

CT

100/5

Rozměry
Stupnice
Pojistka A

50/5

CT = proudový trasformátor

Proudový transformátor

Pojistka A,B,C = ochrana proti zkratu
Pojistka E = ochrana proti zemnímu spojení
Není-li funkce nutná, může být pojistka nahrazena
propojkou.
kV

kVA

Převod
proud. tr.

Jmen. Hodnota
pojistek TLF (A)

6,6
6,6
6,6
6,6
6,6
6,6
6,6
11
11
11
11
11
11
11

200
300
315
500
750
800
1000
200
300
315
500
750
800
1000

50/5
50/5
50/5
100/5
100/5
100/5
100/5
50/5
50/5
50/5
50/5
100/5
100/5
100/5

5,0
10
10
7,5
12,5
12,5
15
3,0
5,0
5,0
10
7,5
7,5
10

20

výrobce ELEQ, bimetalový přístroj typu BIV72, prodleva 8 min
72x72 mm.
15A, 25A, 40A, 60A, 100A, 200A,
500A

Typ
Rozměry
Průměr kabelu
Třída
Vodiče
Rozsah teploty
Ith

výrobce ELEQ, RM120-E6A
120x145x64 mm (šxhxv)
max. 50 mm
3
bez halogenů 2,5 mm 2
-40 …+85 °C
20 kA-1s

Proudov ý transf ormátor a ampérmetr
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4.

Detekce napětí

4.3. Provádění zkoušek
Displej indikátoru může být vyzkoušen s pomocí
piezotlačítka na čelní straně přístroje. Úplná funkčnost může být vyzkoušena s pomocí funkčního
testeru, který je volitelným příslušenstvím .

4.1. Systém detekce napětí
Každé pole Xiria je vybaveno indikátorem napětí
namontovaným na čelní straně.
Přes vnitřní kabeláž je připojen ke kapacitním snímačům uvnitř kuželů připojení kabelů. Ukazuje
přítomnost primárního napětí na všech třech fázích
primárního kabelu připojeného k poli.

Tento integrovaný systém detekce napětí (výrobce
Horstmann, typ WEGA 1.2) se používá pro nepřetržitý provoz. Stav„přítomnost napětí“ se zobrazuje
pomocí blesků, respektive blesků a teček.

4.2. Elektrické údaje
Jmenovité napětí 3kV...36kV (jmenovité napětí
rozváděče)
Jmenovitá
50Hz
frekvence
Provozní teplota -25°C...+55°C (podle provozní
teploty rozváděče)
Napájení
Je generováno zkoušeným
napětím
Rozhraní
Pro každou fázi systém LRM
Indikace
Blesk
Znamená „přítomnost napětí“.
Zobrazení se objeví v rozsahu
0,1...0,45U n.
Tečka
Znamená, že proud protékající
detekčním systémem odpovídá
požadavkům na vestavěné
systémy detekce jmenovitého
napětí (VDS) normy VDE 0682
část 415. Díky tomuto neustálému monitorování není třeba
provádět údržbovou zkoušku.
Bez indikace
Při rozváděči se všemi póly
vypnutými/odpojenými jsou
všechny symboly zhasnuty.

www.eaton.cz

Porovnávání fází je možné s pomocí externí fázovací soupravy podle normy VDE 0682 část 415,
například ORION 3.0 (výrobce Horstmann), která se
musí připojit do zdířky země a zkušební zdířky (systém LRM). Tyto zkušební zdířky jsou přístupné po
odstranění ochranných víček.
Více informací o indikátoru napětí a volitelném testovacím zařízení viz listy technických údajů WEGA
1.2, Orion 3.0 a Orion Compare.
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Technické údaje

5.1. Obecné
Jmenovité napětí
Impulsní výdržné napětí
Výdržné napětí při síťové frekvenci
Jmenovitá frekvence

kV
kV
kV-1m
Hz

3,6
40
10
50/60

7.2
60
20
50/60

12
75 95
28/38/42
50/60

17.5
95
38
50/60

24
125
50
50/60

IP31D
IP2X

IP31D
IP2X

IP31D
IP2X

IP31D
IP2X

IP31D
IP2X

Třída nepřerušenosti provozu
LSC2B
Třída oddělení
PM
Klasifikace odolnosti vůči vnitřnímu oblouku (IAC) AFL
Odolnost vůči vnitřnímu oblouku
kA-s
Odolnost vůči vnitřnímu oblouku s tlumičem
kA-s
Odolnost kabelového prostoru vůči vnitřnímu
kA-s
oblouku
Odolnost kabelového prostoru vůči vnitřnímu
kA-s
oblouku - alternativa

LSC2B
PM
AFL
20-1
16-1
16-1

LSC2B
PM
AFL
20-1
16-1
16-1

LSC2B
PM
AFL
20-1
16-1
16-1

LSC2B
PM
AFL
16-1
16-1
16-1

LSC2B
PM
AFL
16-1
16-1
16-1

20-1

20-1

20-1

16-1

16-1

Rozsah teploty okolního vzduchu
Maximální nadmořská výška
Průměrné činné ztráty na pole
Emise hluku

-25 +40
1000
100
<70

-25 +40
1000
100
<70

-25 +40
1000
100
<70

-25 +40
1000
100
<70

-25 +40
1000
100
<70

630
20-1
20-3
50

630
20-1
20-3
50

630
20-1
20-3
50

630
16-1
16-3
40

630
16-1
16-3
40

Stupeň krytí v provozu
Stupeň krytí s otevřenými dvířky/kryty

5.2. Klasifikace podle IEC 62271-200

°C
m
W
dB(A)

5.3. Systém přípojnic
Jmenovitý normální proud
A
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud
kA-s
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud - alternativa kA-s
Jmenovitý špičkový výdržný proud
kA

5.4. Vypínače
Jmenovitý normální proud
Jmenovitý vypínací proud
Jmenovitý zkratový zapínací proud
Třída kapacitního spínacího proudu
Jmenovitý vypínací proud nezatížených kabelů
Stejnosměrná časová konstanta
Stejnosměrná složka
Třída mechanické odolnosti
Třída mechanické odolnosti jako uzemňovač
Třída mechanické odolnosti- odpojovač
Třída elektrické odolnosti
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud- alternativa
Minimální doba vypnutí
Typ pohonu

22

A
kA
kA
A
ms
%

kA
kA
ms

200/500
20
50
C2
31,5
45
<20
M1
M1
M0
E2
20-1
20-3
80
O
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200/500 200/500 200/500
20
20
16
50
50
40
C2
C2
C2
31,5
31,5
31,5
45
45
45
<20
<20
<20
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M0
M0
M0
E2
E2
E2
20-1
20-1
16-1
20-3
20-3
16-3
80
80
80
- 3 min - CO - 3 min - CO

200/500
16
40
C2
31,5
45
<20
M1
M1
M0
E2
16-1
16-3
80
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5.5. Odpínače
Jmenovitý normální proud
Jmenovitý vypínací proud při činné zátěži
Jmenovitý zkratový zapínací proud
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud- alternativa
Jmenovitý vypínací proud nezatížených kabelů
Třída mechanické odolnosti
Třída mechanické odolnosti jako uzemňovač
Třída mechanické odolnosti- odpojovač
Třída elektrické odolnosti
Třída elektrické odolnosti jako uzemňovač

A
A
kA
kA-s
kA-s
A

630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
50
50
50
40
40
20-1
20-1
20-1
16-1
16-1
20-3
20-3
20-3
16-3
16-3
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
M2 5000x M2 5000x M2 5000x M2 5000x M2 5000x
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
E3
E3
E3
E3
E3
E2
E2
E2
E2
E2

5.6. Volitelné možnosti dálkového ovládání
Schéma zapojení
Standardní pomocné napětí
Pomocné napětí s měničem napětí
Odchylky pomocného napětí
Činné ztráty kontroléru K7
Napájení spínacího motoru
Napájení vybavovací cívky

R34S30291
24 V DC
36-72 V DC & 36-60 V AC
100-353 V DC & 100-240 V AC
+10% … -30%
5 W nepřetržitě v klidovém stavu
55 W 15 s
40 W100 ms

5.7. Změna napětí
Pokud byl rozváděč objednán pro napětí nižší než
24 kV a v budoucnu se bude používat pro 24 kV,
musí být vyroben, odzkoušen a dodán podle 24kV
návrhu.
Když je na výkonnostních štítcích rozváděče uvedeno „24kV“, tak se m ůže používat pouze pro
24 kV.
24kV rozváděče se mohou používat pro 12 kV bez
omezení, jen bude maximální zkratová odolnost
omezena na 16 kA místo 20 kA.

www.eaton.cz
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Normy

Rozváděč Xiria je v souladu s následujícími mezinárodními normami
Společná ustanovení pro vysokonapěťové spínací a řídicí zařízení
Vysokonapěťové vypínače střídavého proudu
Odpojovače a uzemňovače střídavého proudu
Vysokonapěťové spínače
Kovově kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí od 1 kV do 52 kV včetně
Doplňující požadavky na rozváděče pro jmenovitá napětí od 1 kV do 72,5 kV
IEC62271-304
pro použití do ztížených klimatických podmínek
IEC60529
Stupně ochrany krytem
IEC60044-1
Přístrojové transformátory - Část 1: Proudové transformátory
IEC60044-2
Přístrojové transformátory - Část 2: Induktivní transformátory napětí
EN50181
Zásuvné typy průchodek nad 1 kV do 36 kV
ISO 9001-2000 Systémy managementu kvality
ISO 14001
Systémy environmentálního managementu
IEC62271-1
IEC62271-100
IEC62271-102
IEC62271-103
IEC62271-200

24
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7.

Tarifní měření

Rozváděče Xiria mohou být vybaveny tarifním měřením třídy 0.2. Toto tarifní měření je k dispozici ve
dvou verzích: 24 kV Xiria M a12 kV Xiria MA.

Tři napěťové transformátory připojené na straně
kabelu:
Jednofázové napěťové transformátory izolované
litou pryskyřicí
xxxxx/√3 // xxx/√3 // 100/3 V na výběr:

7.1. Xiria M (max. 24 kV)



10000/√3 // 100/√3 // 100/3 V

Xiria M se skládá ze tří nebo čtyř polí, kde pole
úplně napravo (vypínač) je vybaven oběma primárními konektorovými připojeními na fázi.










10000/√3 // 110/√3 // 100/3 V
11000/√3 // 100/√3 // 100/3 V
11000/√3 // 110/√3 // 100/3 V
13750/√3 // 110/√3 // 100/3 V
20000/√3 // 100/√3 // 100/3 V
20000/√3 // 110/√3 // 100/3 V
22000/√3 // 100/√3 // 100/3 V
22000/√3 // 110/√3 // 100/3 V



24200/√3 // 110/√3 // 100/3 V
sekundární vinutí 10 VA třídy 0.2
terciární vinutí 30 VA třídy 3P

Jedno připojení s vnitřními primárními kabely se
používá pro soubor tří napěťových transformátorů
namontovaných v podstavci zařízení. Druhý soubor
se používá pro primární kabely pro připojení výkonových transformátorů.
Proudové transformátory pro účely tarifního měření
a proudové transformátory pro účely ochrany jsou
všechny umístěny v kabelovém prostoru okolo primárního kabelu.
K dispozici jsou následující proudové a napěťové transformátory:
Tři proudové transformátory pro tarifní měření na
výběr:




200/5 A5 VA třídy 0.2S FS5
150/5 A5 VA třídy 0.2S FS5
100/5 A5 VA třídy 0.2S FS5




75/5 A5 VA třídy 0.2 a 0.5S FS5
50/5 A5 VA třídy 0.5S FS5



120-60/5A5 VA třídy 0.5S FS5 pro 60/5A
5 VAtřídy 0.2S FS5 pro 120/5A
100-50/5A5 VA třídy 0.5S FS5 pro 50/5A
5 VAtřídy 0.2S FS5 pro 100/5A



Primární a sekundární vinutí transformátorů jsou
zapojena do hvězdy. Oba nulové body jsou uzemněny.
Terciální vinutí je připojeno jako otevřený trojúhelník
a pro zabránění ferorezonance je vybaveno tlumivkou a odporem.

1555 mm

Skříňka pomocných
obvodů

Proudové transformátory pro účely ochrany

Proudové transformátory
pro účely tarifního měření

Napěťové transformátory
pro účely tarifního měření

www.eaton.cz

Kompaktní rozváděč vysokého napětí Xiria 3,6-24 kV

25

Tarifní měření

7

Aplikační příručka Xiria

7.2. Xiria MA (max. 12 kV)
Rozváděč Xiria MA se skládá ze tří nebo čtyř polí,
kde pole úplně napravo (vypínač) je vybaveno dvěma primárními konektorovými připojeními na fázi.
Jedno připojení s vnitřními primárními kabely se
používá pro soubor tří napěťových transformátorů
namontovaných v zadní části zařízení. Druhý soubor používá pro primární kabely pro připojení výkonových transformátorů.
Proudové transformátory pro účely tarifního měření
a proudové transformátory pro účely ochrany jsou
všechny umístěny v kabelovém prostoru okolo primárního kabelu.

K dispozici jsou následující proudové a napěťové transformátory:
Tři proudové transformátory pro tarifní měření na
výběr:




200/5 A5 VA třídy 0.2S FS5
150/5 A5 VA třídy 0.2S FS5
100/5 A5 VA třídy 0.2S FS5





75/5 A5 VA třídy 0.2 a 0.5S FS5
50/5 A5 VA třídy 0.5S FS5
120-60/5A5 VA třídy 0.5S FS5 pro 60/5A
5 VAtřídy 0.2S FS5 pro 120/5A
100-50/5A5 VA třídy 0.5S FS5 pro 50/5A
5 VAtřídy 0.2S FS5 pro 100/5A



Tři jednofázové připojené napěťové transformátory
izolované litou pryskyřicí:
xxxxx/√3 // xxx/3 // 100/3 V na výběr:



10000/√3 // 100/√3 // 100/3 V
11000/√3 // 110/√3 // 100/3 V
sekundární vinutí 10 VA třídy 0.2
terciální vinutí 30 VA třídy 3P

Primární a sekundární vinutí transformátorů jsou
zapojeny do hvězdy. Oba nulové body jsou uzemněny.
Terciální vinutí je připojeno jako otevřený trojúhelník
a pro zabránění ferorezonance je vybaveno tlumivkou a odporem .

1305 mm

Skříňka pomocných
obvodů

Napěťové transformátory pro účely tarifního
měření

Proudové transformátory pro účely ochrany

Proudové transformátory
pro účely tarifního měření
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7.3. Skříňka pomocných obvodů
V této skříňce js ou namontovány pomocné pojistky
6 nebo 10 A podle DIN00 a svorky pro měřicí zařízení zákazníka.
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Přepravní údaje

8.1. Přeprava a manipulace
Informace
Na vnější straně obalu
jsou uvedeny znaky pro
opatrnou manipulaci
(křehké zařízení), skladování v suchu (nesmí
se skladovat ve vlhkém
prostředí) a těžiště.
Na vnější straně obalu je umístěna také informace
o zakázce.

Pro mezinárodní dopravu nákladními automobily /
kontejnerem
Obal se skládá ze dřevěné palety s lepenkovou krabicí naplněnou
výplňovým materiálem
pro ochranu během
přepravy.

Zvedání
Zvedání zařízení se 2 poli se může provádět pomocí jediného šroubu s okem v horní části zařízení.
Rozváděče se 3, 4 a 5 poli mají ocelový zvedací
profil se dvěma otvory v horní části zařízení. Zvedací šroub s okem nebo profily se nesmí odstraňovat,
protože jsou součástí připevnění horního krytu.

8.2. Rozměrya hmotnosti
Rozměry (mm)
Šířka

Výška

Výška

Hloubka

vč. podstavce

Pro vnitrostátní dopravu
Obal se skládá z plastového smršťovacího
obalu okolo zařízení na
dřevěné paletě.

2 pole
3 pole
4 pole
5 polí

760
1110
1460
1810

1305
1305
1305
1305

1555
1555
1555
1555

Rozměry včetně balení (mm)
Šířka
Výška

600
600
600
600

Výška

Hloubka

vč. podstavce

Pro leteckou a námořní dopravu
Zařízení budou zabalena do dřevěných beden
naplněných plnicím
materiálem pro ochranu
během přepravy.

28

2 pole
3 pole
4 pole
5 polí

1200
1200
1555
1860

1600
1600
1600
1600

1850
1850
1850
1850

800
770
770
800

Hmotnost (kg)
2 pole
2 pole s podstavcem
3 pole
3 pole s podstavcem
4 pole
4 pole s podstavcem
5 polí
5 polí s podstavcem
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Netto

Brutto

350
410
430
520
550
670
660
810

380
440
460
550
590
710
710
860
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9.

Instalace

9.1. Plány prostorového uspořádání
Plán prostorového uspořádání verze rozváděče Xiria se 2 poli
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Plán prostorového uspořádání verze rozváděče Xiria se 3 poli

30
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Plán prostorového uspořádání verze rozváděče Xiria se 4 poli
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Plán prostorového uspořádání verze rozváděče Xiria s 5 poli
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9.2. Dispozice rozvodny
Rozváděč může být umístěn do přístupných (pochůzných) rozvoden a kompaktních transformačních
stanic. Rozváděč Xiria je navržen v souladu s doporučeními uvedenými v normě IEC622771-200.
V této normě je uvedeno, že rozváděč splňující tyto
požadavky je navržen v zásadě tak, aby zabránil
vzniku vnitřních zkratů. Aby tomuto požadavku
systém Xiria vyhověl, je jednopólově izolovaný
s vysoce kvalitními izolačními materiály, obklopený
hermetickým krytem, na který nemá vliv prach a
vlhkost.
Také speciální vnitřní elektrická konstrukce udržuje
nízkou úroveň elektrického pole, což má za následek zanedbatelnou možnost výskytu vnitřních zkratů. Praktické zkušenosti jsme získávali na trhu
s výrobky založenými na této filosofii jednopólové
izolace po dobu více než 40 let. Tyto zkušenosti
dostatečným způs obem dokazují, že možnost nebezpečné situace je zanedbatelně malá.

Na mezinárodním trhu je obvyklý takový přístup, že i
když může být pravděpodobnost vnitřních oblouků
velmi nízká, obecně nemohou být úplně přehlíženy.
V normě IEC 62271-200 je zvláštní pozornost věnována bezpečnosti obslužného personálu při výskytu
vnitřních oblouků v rozváděči. Při instalaci správným
způsobem je rozváděč Xiria také v souladu s tímto
doplňkovým požadavkem. Systém Xiria byl navržen
v souladu s těmito obecnými doporučeními stanovenými v IEC, která zabraňují výskytu vnitřních
zkratů. Při správném rozmístění bude zařízení Xiria
v souladu s touto normou IEC na projektování kanálu pro odvod elektrických oblouků. Za tímto účelem
je rozváděč Xiria vybaven v zadní a spodní části
zařízení přetlakovými klapkami a výpustmi. Tyto
výpusti mohou být připojeny ke kanálům pro odvod
elektrických oblouků v budově tam, kde je to možné.
Když se zadní přetlakové výpusti nepoužívají a
rozváděč není namontován proti zdi, musí být namontovaný volitelný zadní krycí plech. Volitelně jsou
k dispozici také kabelové prostory odolné vůči obloukům. Když není kanál pro odvod elektrických
oblouků v budově k dispozici, může být rozváděč
Xiria vybaven v komínu tlakovým tlumičem namontovaným na zadní části zařízení.
Různé dispozice rozvoden – viz následující strana.
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Není k dispozici žádný kanál pro odvod elektrického oblouku
Zadní strana je vybavena krycím plechem
Kanál pro odvod elektrického oblouku je přístupný přes kabelový kanál
Max. 12kV 20kA-1s nebo 24kV 16kA-1s



Je k dispozici zadní kanál pro odvod elektrického oblouku do přilehlé místnosti
Kanál pro odvod elektrického oblouku přes
kabelový kanál
Max. 12kV 20kA-1s nebo 24kV 16kA-1s






Není kdispozici kanál pro odvod elektrického
oblouku přes kabelový kanál
Je k dispozici zadní kanál pro odvod elektrického oblouku do sousední místnosti
Max. 12kV 20kA-1s nebo 24kV 16kA-1s



Není k dispozici kanál pro odvod elektrického
oblouku přes kabelový kanál nebo do sousední
místnosti
Vypouštění elektrického oblouku přes komín



Max. 12kV 16kA-1s nebo 24kV 16kA-1s

Kompaktní rozváděč vysokého napětí Xiria 3,6-24 kV
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9.3. Připojení kabelů
Kabelové kužely
Rozváděč je vybaven kabelovými kužely z epoxidové pryskyřice podle EN 50181.
Typ pole

Kuţel

I [A]

Maximální
zkratový proud

Konektor

Kabel

Odpínač

C

630

Vypínač

A

200

šroubový
T-konektor
L-konektor

Vypínač

C

500

17,5-24 kV 16kA-1 a 3 s
3,6-12 kV 20kA-1 a 3 s
17,5-24 kV 16kA-0,6s
3,6-12 kV 20kA-0,4s
17,5-24 kV 16kA-1 a 3 s
3,6-12 kV 20kA-1 a 3 s

Cu/Al
Cu/Al
Cu/Al
Cu/Al
Cu/Al
Cu/Al

Kužele typu A
Vypínač 200A
včetně proudových transformátorů

Kužele typu C
Vypínač 500A
včetně proudových transformátorů

šroubový
T-konektor

XLPE
XLPE
XLPE
XLPE
XLPE
XLPE

Kužele typu C
Odpínač 630A
bez proudových transformátorů

Kabelové konektory
Kabelové konektory nejsou součástí dodávky. Pro 24kV připojení se musí používat kabelové konektory s uzemněnou vrstvou na vnější straně, pro 12kV připojení se mohou používat také konektory bez uzemněné vrstvy. Oba
typy nesmí překročit určité rozměry. Kužely v rozváděči jsou podle normy EN 50181. Mohou být typu A (konstrukce 250A, jmenovitý proud pole 200A) a typu C (630A).Jako příklad jsou zde ukázány některé možné značky:

www.eaton.cz
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Euromold typ K158LR
Vypínač Xiria
Kužel typ A 200A

Euromold typ K430TB
Vypínač Xiria
Kužel typ C 500A

Tyco typ RSES
Vypínač Xiria
Kužel typ A 200A

Tyco typ RSTI58
Odpínač Xiria
Kužel typ C 630A

Euromold typ K400TB
Odpínač Xiria
Kužel typ C 630A

Tyco RSTICC58
Vypínač Xiria
Kužel typ C 500A s dvojitým kabelem pro měření
(jeden primární kabel a jeden kabel pro napěťový
transformátor)

Tyco typ RICS
Odpínač Xiria
Kužel typ C 630A

36
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Maximální rozměry kabelových konektorů uvnitř kabelového prostoru Xiria

Typ pole

Typ kabelového prostoru

Uzamykání dvířek

Odolný proti
oblouku
A (mm)

Není odolný proti
oblouku
A (mm)

B (mm)

C (mm)

Vypínač

200 A L-konektor typu A

238

240

36

37

Vypínač

500 A Šroubový T-konektor typu C

195

197

36

37

Odpínač

630 A Šroubový T-konektor typu C

277

279

36

37
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Kabelové úchytky
Kabelové úchytky jsou součástí dodávky. Kabelové
úchytky jsou pro snadné nastavení namontovány na
nastavitelném rámu uvnitř kabelového prostoru.
Stejný nastavitelný rám může být namontován také
uvnitř přidaného podstavce.

Maximální utahovací moment a hmotnost:
Kabelové kužely typu C
max. 70 Nm
Upevňovací příchytky kabelů
max. 20 Nm
Hmotnost kabelu svisle
max. 450 kg
Desky s ucpávkami
Kabelové prostory mohou být vybaveny volitelnými
deskami s ucpávkami. Pomocí těchto desek je
možné uzavřít vstup primárních kabelů, aby se
zabránilo vniknutí hmyzu.
Podstavec
Je-li pro montáž primárních kabelů potřeba více
místa, může být rozváděč vybaven jedním nebo
dvěma ocelovými podstavci o výšce 250 mm každý.
Výše zmíněné kabelové úchytky mohou být připevněny v kabelových prostorech nebo v tomto podstavci.

Jednofázové kabely
Pro montáž tří jednofázových kabelů může být pole
vybaveno třemi úchytkami výrobce KOZ s průměrem 36-52 nebo 26-38 mm vhodnými pro následující
max. průměry kabelů:
Kabely

(mm2)

Ø (mm)

6/10kV
8,7/15kV
18/30kV

3x1x500
3x1x400
3x1x240

Ø 50
Ø 49
Ø 52

Zkoušení kabelů
Příslušenství pro zkoušení kabelů mohou dodat
různí dodavatelé konektorů (Euromold, Tyco, atd.).
Toto příslušenství je navrženo tak, aby se používalo
s kabelovými konektory pouze stejné značky a typu.
Je možné použít následující zkušební napětí:

Třífázové kabely
Pro montáž jednoho třífázového kabelu může být
pole vybaveno jednou úchytkou výrobce KOZ s
průměrem 66-90 nebo 50-75 mm vhodnými pro
následující kabely:
Poznámka: kvůli výšce připojení kabelů je někdy
nutný přidaný podstavec.
XLPE
Kabely

(mm2)

6/10kV
8,7/15kV
12/20kV
18/30kV

1x3x240
1x3x240
1x3x185
1x3x150

PILC
Kabely

(mm2)

Ø (mm)

8/10kV
10/10kV
12,5/12,5kV

1x3x240
1x3x240
1x3x185

Ø 67
Ø 72
Ø 74

38

Ø (mm)
CU
CU
CU
CU

Ø
Ø
Ø
Ø

85
91
90
99

Napětí
rozváděče

Zkušební napětí (DC nebo ACšpičková hodnota)

24 kV
17,5 kV
12 kV
7,2 kV

60 kV
45 kV
30 kV
30 kV
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10. Aplikace
Produktová řada zahrnuje odpínače pro připojení
kabelů do okruhu a vypínače pro chráněné vývody.
Tyto chráněné vývody je možné použít jak pro přímou ochranu transformátorů, tak jako zapojení
kabelových přípojek s několika transformátory. Rozváděče se mohou dodávat jako kombinace ze dvou,
tří, čtyř nebo pěti těchto polí, přitom se může dle
potřeby volit pořadí polí a jejich kombinace. Díky
tomu se může instalovat široká škála konfigurací.

Kompaktní rozváděč
Typické zapojení kompaktního rozváděče s manuálně ovládaným vypínačem pro jeden nebo dva
transformátory a manuálně ovládanými odpínači pro
kruhové zapojení kabelů.

10.1. Příklady aplikací
Větrné turbíny
Typické připojení větrných turbín s dálkově ovládaným vypínačem pro připojení generátorů a manuálně ovládanými odpínači pro kruhové zapojení kabelů.
Distribuční síť
Typická dispozice pro distribuční síť s několika
transformátory napájenými z rozvodny.
ROZVODNA
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Kompaktní transformační stanice
Typická kompaktní betonová transformační stanice
s oddělenými prostory pro vysoké napětí (1), transformátor (2) a s nízkonapěťovou rozvodnou deskou
(3). Kabely jsou připojeny přes kabelový kanál.

Integrované tarifní měření
Typické připojení zákazníka s manuálně ovládanými
odpínači pro kruhové zapojení kabelů a s vypínačem s plně integrovanými proudovými a napěťovými
transformátory pro tarifní měření.

NN
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Připojení zákazníka k distribuční síti
Typické připojení zákazníka v distribuční síti s odpínači pro kruhové zapojení kabelů a s vypínačem
připojeným k transformátoru přes samostatné pole
měření panel s proudovými a napěťovými transformátory dle DIN pro tarifní měření.

www.eaton.cz

Zákaznické připojení pro průmyslovou síť
Typické připojení zákazníka v průmyslové distribuční síti s odpínači pro kruhové zapojení kabelů a
s vypínačem připojeným k průmyslové síti s několika transformátory a kabelovými přípojkami přes
samostatné pole měření panel s proudovými a napěťovými transformátory dle DIN pro tarifní a/nebo
kontrolní měření.
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11. Příslušenství a volitelná
výbava
11.1. Příslušenství
668251

Ovládací páka
135 mm pro zapínání-vypínání vypínače a odpínače a pro výběr
polohy přepínače (přípojnice-uzemněná poloha).

668270

Ovládací páka 510 mm
Nezbytná pro ovládání rozváděče Xiria uvnitř kompaktní transformační stanice s omezeným přístupem z přední strany.

688644

Boční drţák na dokumentaci
Pro uložení dokumentů a krátké ovládací páky.

Karta rychlého seznámení se zařízením
Ukazuje základní operace pro zapínání-vypínání, uzemnění a
provádění zkoušek. Je k dispozici ve více jazycích:
994.589
Nizozemština
994.590
Angličtina
994.591
Němčina
994.592
Francouzština
994.594
Norština
994.595
Švédština
994.606
Ruština
994.608
Angličtina-verze ENATS
6.015.840 Rumunština
Návod ko bsluze a údrţbě
Je k dispozici ve více jazycích:
994.569
Nizozemština
994.570
Angličtina
994.586
Němčina
994.600
Čeština
994.601
Polština
994.602
Francouzština
994.607
Angličtina-verze ENATS
994.610
Ruština
6.021.432 Estonština
6.044.713 Chorvatština
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11.2. Volitelná výbava
665417

Nůţkové blokovací ústrojí
Používá se v kombinaci s visacím zámkem a zasunuje se do
přístupového otvoru k vakuovému zhášedlu. Zabraňuje zapnutí a
manipulaci s přepínačem.

107926

Visací zámek
Používá se v kombinaci s nůžkovým blokovacím ústrojím a k
uzamčení blokování uzemnění na čelní straně.

107079

Výstraţný znak
Používá se, když je pole zapnuté v uzemněné poloze a není
povolena žádná další ruční manipulace.
Zadní krycí deska
Používá se, když rozvodna nemá žádný zadní kanál pro vypouštění vnitřního elektrického oblouku.

E6055889 Adaptér WIC1-PC3
Používá se pro připojení ochranného relé WIC1-1PE k počítači
(notebooku) přes rozhraní USB, a to kvůli nastavení parametrů
ochrany nebo načtení dat uložených v paměti relé. Včetně propojovacích kabelů a softwaru.
E6055901 Zkoušečka typu WIC1-TU
Používá se pro diagnostickou zkoušku ochranného relé WIC1 na
místě.

E6046006 Indikátor sledu fází typu Orion 3.0
Používá se ke zkoušení napětí, zkoušení sledu fází a testování
rozhraní systémů detekce napětí typu WEGA. Zařízení WEGA se
na rozváděčích Xiria používají od prosince 2009.

E6046005 Indikátor sledu fází typu Orion Compare
Zjednodušená verze přístroje Orion 3.0. Používá se ke zkoušení
napětí a zkoušení sledu fází systémů detekce napětí typu WEGA.
Tyto přístroje pro indikaci napětí se na rozváděčích Xiria používají od prosince 2009.
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11.2. Volitelná výbava
E6046007 Funkční tester pro systémy detekce napětí WEGA
Systémy detekce napětí WEGA detekce napětí se na rozváděčích Xiria používají od prosince 2009.

E6042323 Indikátor průchodu zkratu SIGMA
Detekuje zkratové proudy v distribučních sítích vysokého napětí.
Skládá se z bloku displeje umístěného v zásuvné skříňce pro
montáž na panel a tří proudových transformátorů pro snímání
zkratů.
668002

Indikátor průchodu zkratu ALPHA-M
Detekuje zkratové proudy v distribučních sítích vysokého napětí.
Skládá se z bloku displeje umístěného v zásuvné skříňce pro
montáž na panel a tří proudových transformátorů pro snímání
zkratů. Přístroj ALPHA-M je na čelní straně vybaven malým mechanickým generátorem pro resetování a zkoušení indikace zkratů.

665868
665997
665867

Upevňovací příchytky kabelů pro primární kabely
36-52 mm - jednofázové kabely
26-38 mm - jednofázové kabely
66-90 mm – třífázové kabely

E6015230
E6015231
E6015232
E6015233

Indikátor napětí s LCD displejem výrobce Horstmann,typ
WEGA1.2
3-4,15 kV
6-7,2 kV
10-15 kV
17,5-24 kV
Indikátor napětí s LCD displejem výrobce Horstmann, typ
WEGA2.2
Stejný jako verze1.2, ale včetně připojení pomocného napětí a
signálních kontaktů.

6038501

Montáţní rámeček
Pro montáž indikátoru WEGA do stávajícího předního panel s
tradiční indikací pomocí LED diod.

Ampérmetr výrobce ELEQ s proudovým transformátorem na
fázi L2 v kabelovém prostoru (pouze na vypínači)
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E665245
E665246

Ukazatel vybavení (pouze pro vypínač)
SZ4H - bez pomocného kontaktu
SZ5H – s pomocným kontaktem

E665258

Ochranné relé výrobce Woodward SEG, typ WIC1-1PE
Nastavení přes adaptér pro připojení počítače.

E569882

Ochranné relé výrobce Woodward SEG, typ WIC1-2PE
Nastavení pomocí DIP přepínačů na čelní straně.

E569884

Ochranné relé výrobce Woodward SEG, typ WIC1-3PE
Nastavení pomocí HEX přepínačů na čelní straně.

E6056904 Ochranné relé výrobce Woodward SEG, typ WIB1-2PE
Nastavení pomocí DIP přepínačů na čelní straně.

E6031210 Ochrana typu TLF (Time Limit Fuse protection)
Nastavení pomocí nízkonapěťových pojistek na čelní straně.
Pojistky jsou výrobce GE Power Controls , typ XF (bez pojistek).

www.eaton.cz
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Příslušenství a volitelná výbava

11

Aplikační příručka Xiria

11.2. Volitelná výbava
Proudové transformátory pro ochranu pomocí ochranných
relé WIC1 a WIB1
E6056903 WE1H1 8-32 A Okolo primárního kabelu WIC1/WIB1

E665267
E665251
E665252
E665253
E6014721
E6014719
E6014720
E6015274

WE2H1
W3H1
W4H1
W5H1
WE2H3
W3H3
W4H3
W5H3

16-56 A
32-112 A
64-224 A
128-448 A
16-56 A
32-112 A
64-224 A
128-448 A

Kužel A
Kužel A
Kužel A
Kužel A
Kužel C
Kužel C
Kužel C
Kužel C

WIC1/WIB1
WIC1/WIB1
WIC1/WIB1
WIC1/WIB1
WIC1/WIB1
WIC1/WIB1
WIC1/WIB1
WIC1/WIB1

11.3. Tradiční volitelná výbava (stále ještě dostupná)
612441

Piezotester typu CL
Používá se tradiční přístroje pro detekci napětí typu JB s detekcí
napětí pomocí LED diod. Výroba těchto indikátorů napětí byla na
konci roku 2009 zastavena.

E569987

Indikátor sledu fází typu SPC6000
Používá se tradiční přístroje pro detekci napětí typu JB s detekcí
napětí pomocí LED diod. Výroba těchto indikátorů napětí byla na
konci roku 2009 zastavena.

Pozn.: Aktuální objednací údaje naleznete v katalogu nebo si je vyžádejte u svého prodejce.
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Údržba
Aplikační příručka Xiria

12

12. Údrţba
Rozváděč Xiria je navržen jako bezúdržbový systém. Nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. Všechny
živé primární části a pohony jsou v zařízení Xiria
nainstalovány ve zcela uzavřené skříni. To zabraňuje prachu, vlhkosti a dalším vlivům okolního prostředí, aby ovlivňovaly provoz zařízení. Spínací pohon
byl navržen s co nejmenším počtem dílů a je určen
speciálně pro spínání po dlouhé době nečinnosti.
Tento pohon nevyužívá žádná maziva, což také
přispívá k jeho provozní bezpečnosti. Všechny
ostatní komponenty byly také navrženy, aby byly
bezúdržbové.
Kontrolovat je možné následující komponenty:


Správné připojení kabelů a uzemnění;







Případné poškození a znečištění krytu;
Ochranné relé;
Spínací funkce;
Detekci napětí;
Indikátor nadproudu.

Z důvodu své bezúdržbovosti snižují rozváděče
Xiria výrazně náklady na prohlídky a údržbu, aniž by
to mělo nepříznivý vliv na provozní bezpečnost
distribuční sítě.

www.eatonelectric.com
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Kvalita
Aplikační příručka Xiria

13. Kvalita
Společnost Eaton splňovala požadavky za zajištění
kvality podle normy ISO 9001 od roku 1989. Tento
systém zajištění kvality vyžaduje pravidelné vyhodnocování organizační struktury, delegování odpovědnosti a souvisejících postupů. V případě potřeby
zaručuje nápravná opatření a činnosti. To udržuje
systém zajištění kvality v souladu s normou a
umožňuje provádět jeho úpravy, a v případě potřeby
další vývoj.
Rozváděče Xiria se vyrábějí a zkoušejí v souladu
s postupy stanovenými v normě ISO9001-2000.
Organizace KEMA Registered Quality B.V. pravidelně kontroluje dodržování těchto norem. Kromě
toho, co se týká integrálního systému environmentálního managementu, tak se společnost Eaton
Electric B.V. řídí normou ISO14001.
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V Eatonu je určitá energie. Je to moc spojovat některá světově
uznávaná jména k vybudování značky, které můžete důvěřovat,
že vyhoví každé potřebě řízení výkonu. Vytvořená energie podporuje náš závazek pohánění podnikání po celém světě.
Od distribuce elektrické energie po kvalitu energie a řízení vám
Eaton umožňuje spravovat proaktivně váš kompletní energetický
system poskytováním elektrotechnických řešení, které učiní vaše
aplikace bezpečnějšími, spolehlivějšími a vysoceúčinnými.
Navštivte w ww.eaton.com/electrical.
Všechny výše uvedené jsou ochranné známky Eaton Corporation nebo jejích dceřiných
společností. Eaton má licenci na užívání značky Westinghouse v Asii a Tichomoří.
©2009 Eaton Corporation.

Eaton je společnost poskytující
širokou škálu technologických
řešení a služeb po celém světě.
Klíčovými divizemi společnosti
Eaton jsou Electrical, Fluid
Pow er, Truck a Automotive.
V oblasti Electrical patří Eaton v
globálním měřítku mezi vedoucí
hráče pro distribuci, řízení a
spínání elektrické energie.
Společnost Eaton je celosvětovým poskytovatelem
výrobků a služeb pro zabezpečení rozvodu proudu a pro
průmyslovou automatizaci.
K odvětví Eaton Electrical patří
®
značky Cutler-Hammer , MGE
Office Protection Systems™,
®
®
®
Pow erw are , Holec , MEM ,
®
Santak a Moeller .
w w w.eaton.com

Eaton Elektrotechnika s.r.o.

Eaton Electric s.r.o.
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