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1. ŠEOBECNÝ POPIS SYSTÉMU
1.1 Úvod
Účelem tohoto manuálu je poskytnou informace potřebné
uživateli pro instalaci, provoz a zaručení správnosti a
bezpečnosti provozu rozváděče.
Před prováděním úkonů a operací na rozváděči Xiria, je
obsluhující personál povinen se seznámit s uvedeným,
správným postupem.
Uživatelský manuál by měl být vždy předmětem výbavy
stanice ve kterém je rozváděč umístěn.
Za účelem dodržení bezpečnosti práce a ochrany životního
prostředí je nutno rovněž postupovat v souladu s platnými
právními a místními stanovami/normami s příslušnou
dokumentací. Jakékoli platné místní stanovy a normy by
měly být součástí relevantních instrukci.
Tyto postupy se většinou vztahují na používání vhodných
ochranných pomůcek obsluhujícím personálem.

1.2 Grafické symboly použité na zařízení
Na elektrickém zařízení jsou umístěny grafické symboly,
které upozorňují na důležité (bezpečnostní) informace:
NEBEZPEČÍ SMRTI/ZRANĚNÍ!
Tato výstraha označuje, že nerespektování
specifických (bezpečnostních) instrukcí bude mít
za následek vážné a stálé poškození zdraví, nebo
dokonce smrt.
UPOZORNĚNÍ
Tato výstraha označuje, že nerespektování
specifických (bezpečnostních) instrukcí může mít
za následek vážné a stálé poškození zdraví, nebo
dokonce smrt.
POZNÁMKA
Tato podmínka poskytuje uživateli další dodatečné
informace. Uživatel musí zvláštní věnovat
pozornost možným problémům.
TIPY A POSTUPY
Tipy a postupy poskytují uživateli rady a tipy jak
provádět některé postupy jednodušeji, nebo
výhodněji.
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1.3 Pokyny a symboly na zařízení

1.4 Cílová skupina a účel manuálu

Na zařízení je použito grafických symbolů, které je nutno
respektovat.

1.4.1

Bezpečnostní elektrické uzemnění

Cílová skupina

VN rozváděč XIRIA může obsluhovat pouze autorizovaný
operátor VN zařízení, který má příslušnou kvalifikaci podle
místních pravidel a předpisů .V Evropě je závazná EN
50110 "Práce na elektrických zařízeních". Operátoři jsou
povinni provádět práce na zařízení, nebo v jeho blízkosti v
souladu s touto normou.
Zařízení musí být ustanoveno a připojeno pod dohledem
pracovníka, který odpovídá za provádění prácí.

Vypínání

Vypne vypínač/odpínač

Obrázek 1-1: Označení symboly podle VDE

1.4.2

Účel manuálu

Úkolem tohoto provozního manuálu je informovat uživatele
o správném ustavení, připojení a provozování rozváděče
Xiria. Kde to bude nutné, bude uživatel varován před
potenciálním nebezpečím, které by mohlo vzniknout
během provozu.
Na zařízení může být prováděna servisní/opravárenská
činnost pouze pod dohledem Servisní organizace Eaton,
neboť je k tomu nutná specifická znalost zařízení.
Z tohoto důvodu nejsou informace, týkající se těchto
servisních/opravárenských činností uvedeny.

1.5 Údržba a záruční podmínky
Záruka na rozváděč nebude poskytnuta, nebo bude
neplatná v případ , že:
• Je prováděna nesprávná údržba, nebo používání
rozváděče.
• Jsou provedeny úpravy bez písemného souhlasu, nebo
jsou prováděny opravy pracovníky jiných organizací než
Eaton, bez písemného souhlasu Eaton Electric N.V.
V článku „12 Obecných dodavatelských podmínek
Eaton“ jsou uvedeny další podrobnosti.
• Zařízení je využíváno k jiným účelům, než-li původně
určeno.

994.600 A
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1.6 Preventivní opatření a bezpečnostní
předpisy
NEBEZPEČÍ SMRTI
Upozorňuje na možná nebezpečí smrti pro
obsluhující personál a poškození zařízení, pokud
obsluhující personál neprovádí pracovní postupy
pozorně.
Před začátkem prací na VN zařízení je nutno provést a
uplatnit několik vhodných, důležitých bezpečnostních prvků
tak, aby bylo dosaženo požadované úrovně bezpečnosti
práce.
Systém Xiria je proveden a vyroben tak, aby byly splněny
všechny bezpečnostní předpisy. Primární část systému je
uložena v hermeticky uzavřené, oblouku odolné schránce a
rozváděč je vybaven systémem blokád za účelem
zamezení vzniku možných nebezpečných situací.

1.6.1

Podmínky pro obsluhu

• VN rozváděč Xiria může být obsluhován pouze
autorizovaný operátorem VN zařízení, který má
příslušnou kvalifikaci podle místních, platný pravidel a
předpisů.
• Obsluhující personál je povinen respektovat a dodržovat
všechny platné bezpečnostní předpisy a stanovy tak, jak
uvedeny v tomto manuálu.
• Obsluhující personál je povinen respektovat dodržovat
provozní postupy ovládání tak, jak uvedeny v kapitole 4.
• Obsluhující personál je povinen respektovat a dodržovat
všechny bezpečnostní předpisy a stanovy tak, jak
stanoveny místními úpravami s ohledem na provoz VN
zařízení.

1.6.2

Normy platné pro provozování zařízení

Evropská Unie
Provozování zařízení na území Evropské Unie se povinně
řídí podle následujících norem:
• EN 50110-1" Provoz elektrických zařízení. Obecné
úmluvy".
• EN 50110-2"Provoz elektrických zařízení. Národní
dodatky".
• Národní/místní doplňky k výše uvedeným normám.
Účelem těchto norem je stanovení základních kritérií pro
bezpečnou obsluhu a nebo pracovní činnosti na
elektrických zařízeních nebo v jejich blízkosti. Části výše
uvedených norem nejsou zahrnuty do tohoto manuálu.
Avšak JMENOVANÝ VEDOUCÍ PRACOVNÍ ČINNOSTI
zodpovídá za to, že práce jsou prováděny v souladu s
těmito normami. Uvedená norma EN 50110 se týká přímé
odpovědnosti vedoucího pracovníka činnosti a prací.
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Země mimo Evropskou Unii
Tento manuál vychází z pravidel platných v Evropské
Unii.Vně Evropské Unie musí být při provozu zařízení
postupováno v souladu s národními předpisy, které nejsou
v rozporu s podmínkami IEC.

Preventivní opatření a bezpečnostní předpisy
v tomto manuálu
Bezpečnostní předpisy jsou v tomto manuálu uvedeny
dvakrát:
Obecný přehled, v kapitole 1.6, Specifické instrukce, kde
jsou platná určitá bezpečnostní opatření.

UPOZORNĚNÍ
Je-li, podle vašeho názoru,určitá specifická
činnost týkající se bezpečnosti, v tomto manuálu,
popsána nedostatečně, prosíme, kontaktujte, před
provedením vlastní činnosti, společnost Eaton
Holec.

Xiria
1.6.3

Požární prevence a hašení požáru

• Nikdy nepoužívej hasící přístroje dokud je jakákoli část
primárního, nebo sekundárního zařízení rozváděče, pod
napětím!
• Nikdy nehas vodou!
• Zabraň, aby voda natekla do zařízení!
• Zdržujte se v odpovídající vzdálenosti od zařízení
během hašení požáru v jeho blízkosti! K přeskoku napětí
na hasící přístroj může dojít také při použití nevodivého
hasícího materiálu!

1.6.4

Bezpečnost a kvalifikace personálu

Bezpečnost a kvalifikace personálu
Platné normy: EN 50110-1 , kapitola 4 "Základní
ustanovení". Nejdůležitější požadavky pro zajištění
bezpečnosti osob při obsluze zařízení jsou uvedeny v této
části.

Úroveň kvalifikace

Komunikace
Předtím, než může být práce zahájena, musí být pracovník,
který je zodpovědný za zařízení, informován o plánované
pracovní činnosti. Další podrobnosti jsou uvedeny v normě
EN 50110-1 odstavec 4.4 – dodatečné požadavky.

Instruktáž
Všichni pracovníci, kteří se nějakým způsobem podílejí na
pracovní činnosti na zařízení, nebo v jeho blízkosti, musí
být poučeni (za použití tohoto manuálu) o bezpečnostních
požadavcích, předpisech a provozních pravidel platných
pro provoz zařízení.

Pracovní oděv
Pracovníci musí používat vhodný pracovní oděv.

Místní předpisy
Místní předpisy (včetně provozních pravidel) musí být
dodržovány!

Obsluhující personál musí splňovat následující požadavky:
1. obsluhující personál musí být "kvalifikovaný".
Kvalifikovaný pracovník byl vyškolen a má zkušenosti,
které zajišťují, že bude zabráněno nebezpečí, které by
mohlo být způsobeno elektřinou, například během
spínacích operací.
2.

obsluhující personál musí vlastnit certifikát o
kvalifikaci, který ho opravňuje k práci s rozváděčem.
Tento certifikát musí být podepsán zástupcem vedení
dané (rozvodné) společnosti.

Odpovědnost
Základním principem je: vždy musí být jasné, kdo je
zodpovědný za pracovní činnost.
• Za všechny pracovní činnosti jsou odpovědni určení
pracovníci, kteří mají provádět řízení pracovní činnosti
(podle normy EN 50110-1 musí být tento určený
pracovník přímo odpovědný za řízení pracovní činnosti).
• Určený pracovník pro řízení práce na elektrickém
zařízení musí být určen (určený pracovník, který řídí
práci na elektrickém zařízení, je přímo zodpovědný za
práce prováděné na elektrickém zařízení, v souladu s
EN 50110-1). Pokud se dvě, nebo více elektrických
zařízení nacházejí ve své blízkosti, je důležité, aby se
odpovědní, určení pracovníci, kteří řídí pracovní činnost,
vzájemně dohodli.
• Podíl odpovědnosti pracovník za bezpečnost osob, které
provádějí práci, a pracovník, na které bude mít výsledek
prováděných činností vliv, musí odpovídat národním
předpisům
Předtím, než může být práce zahájena, stejně tak během
provádění práce a předtím, než bude zařízení uvedeno do
provozu, je určený pracovník povinen zabezpečit, že
všechny požadavky, pravidla a předpisy jsou dodržovány.
994.600 A
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1.6.5

Bezpečnostní předpisy

Provozní postupy jsou určeny pro provádění změn
elektrického stavu rozváděče. Norma rozeznává dva typy
provozních postupů:
1. Provozní postup zaměřený na obsluhu
2.

Odpojení, nebo znovu zapojení zařízení, které je
nutné pro provedení pracovní činnosti (například
připojení kabelu).

Počátek,přerušení a ukončení práce/pracovních
činností.
Pouze určený pracovník k ovládání elektrických zařízení je
oprávněn dát příkaz k započetí, přerušení, nebo ukončení
prací/pracovních činností.

Práce na bezpečně zajištěném zařízení bez napětí
Před začátkem prací je nutno provést a uplatnit několik
důležitých bezpečnostních prvků, nebo po uvedení zařízení
do beznapěťového stavu, provést přepojení
1. Celkové odpojení
2.
3.

Zabezpečit zařízení proti znovu přepojení
Ověřit, že zařízení je skutečně v beznapěťovém stavu

4.

Zajistit uzemnění a viditelně zabezpečit zařízení proti
opětovnému odpojení uzemnění

5.

Zajistit bezpečné, viditelné označení částí před
prováděním činností/ prací

6.

Zajistit bezpečnost s ohledem na součásti v nejbližším
okolí.

Odpovědný pracovník, který je zodpovědný za zařízení,
musí dát určenému pracovníkovi, který řídí pracovní
činnost, povolení k zahájení pracovní činnosti. Všichni
pracovníci, kteří se účastní této pracovní činnosti, musí mít
k této práci kvalifikaci, nebo musí být příslušně poučeni.

1.6.6

Bezpečnost na pracovním místě

• Předměty, které brání v přístupu a/nebo hořlavé
materiály, nesmí být umístěny v blízkosti, nebo v místě
přístupových cest do rozvodny a únikových cest z
rozvodny. Toto platí také pro místa, kde pracovníci
provádějí manipulace se zařízením.
• Hořlavé materiály nesmí být umístěny v místech, kde
může vzniknout oblouk. Další podrobnosti jsou uvedeny
v EN 50110- sekce 4.5 – dodatečné požadavky.
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1.7 Nástroje, přístroje a ochranné pomůcky
Nástroje, přístroje a ochranné pomůcky musí splňovat
požadavky platných národních, evropských a
mezinárodních norem, pokud tyto existují.
Příklad: norma používaná v Nizozemí (pouze):
Nástroje, přístroje a (osobní) ochranné pomůcky musí být
označeny a registrovány podle EN 3840 sekce 4.6. Viz
obrázek 1-2 a 1-3. Dodržuj předpisy pro provoz a údržbu,
jak je specifikuje výrobce.

Obrázek 1-2: Označení podle IEC

Normy platné pro provozování zařízení v EU
Nástroje, přístroje a ochranné pomůcky musí být používány

Obrázek 1-3: Označení podle VDE

pouze k účelům ke kterým byly vyrobeny podle
návodů/instrukcí výrobce, dodavatele. Viz. dodatečné
požadavky EN 50110-1, sekce 4.6.

Výkresy a protokoly
Platné výkresy a protokoly o zařízení musí být k dispozici
tak, aby bylo umožněno zjišťování sestavy a správné
zapojení zařízení.
Varovné tabulky
Pokud je to nutné, musí být během provádění práce, nebo
manipulace umístěny vhodné varovné tabulky. Tím se
upozorní na možná nebezpečí. Příklad varovné tabulky,
upozorňující na nebezpečí elektrického napětí je ukázán
na obrázek 1-4

Obrázek 1-4: Příklad varovné tabulky (elektrické
napětí)

Tyto varovné tabulky musí odpovídat národním, evropským
nebo mezinárodním normám, pokud tyto existují.

Bezpečné měření na zařízení
Bezpečné měření na zařízení může být provedeno pouze
za pomoci vhodného a bezpečného měřícího zařízení.
Tato měřící zařízení musí být kontrolovány před a po
použití a musí být periodicky podrobeny inspekci podle
platných předpisů a směrnic.
Bezpečnost v případě nouzového stavu
Přerušení dodávky elektřiny v případě nouze musí být
provedeno v souladu s národními, nebo místními předpisy.

Bezpečnost práce během zkoušení, kontroly a
údržby
Před prováděním zkoušení, kontroly a údržby je nutno
dodržet plán jednotlivých zkoušek, testů a kontroly.
Zkoušení, kontrola na primární části rozváděče musí být
prováděny pouze oprávněnými pracovníky, nebo pod jejich
dohledem, neboť je k tomu nutná specifická znalost
zařízení.

994.600 A
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1.8 Normy a stanovy platné pro výrobek
Tabulka 1: platné normy a stanovy
Norma

Popis

EN 50181

Průchodky konektorového typu nad 1 kV až do 36kV a od 250A do 1,25kA pro zařízení jiná než-li
transformátory plněné hmotou.

IEC 61243-5

Práce na zařízení pod napětím – indikace napětí – část 5: Systém indikace napětí (VDS)

IEC 60044-1

Přístrojové transformátory – část 1.:Měřící transformátory proudu

IEC 60265-1

VN spínače – část 1.:Spínače pro jmenovitá napětí nad 1kV a méně než 52kV

IEC 60298

VN rozváděče typu „metal enclosed“ a ovládací pulty pro jmenovitá napětí nad 1kV až do a včetně 52kV

IEC 60529

Stupeň ochrany krytem (IP)

IEC 60694

Společná ustanovení pro normy vysokonapěťových rozváděčů a ovládacích pult

IEC/TR 60932

Dodatečná ustanovení pro krytem opatřené VN rozváděče a ovládací pulty pro jmenovitá napětí nad 1kV
až do a včetně 52kV pro použití v klimatických podmínkách

IEC 62271-100

VN rozváděče a ovládací pulty – část 100, VN alternativní vypínače

IEC 62271-102

VN rozváděče a ovládací pulty – část 100, VN alternativní odpojovače a zkratovače

1.9 Popis zařízení
Každá skříň je samostatně označena typovým výrobním
štítkem. Typový, výrobní štítek se nachází na spodních
dveřích, vpravo.
Hlavní výrobní štítek obsahuje:
•
Hlavičku se jménem a adresou
Eaton Electric N.V.
•
Technickou specifikaci podle standardu IEC
•
Sériové výrobní číslo a rok výroby
Type jednotlivé, příslušné skříně a v ní použité komponenty
jsou uvedeny na typovém štítku pole.
Typový štítek pole se nachází za spodními dveřmi, na
vnitřní straně vlevo.
Typový štítek pole obsahuje:
•
Typ použitého spínacího prvku
•
Technickou specifikaci použitých transformátorů
proudu
Popis je uveden v Angličtině . Vysvětlení uvedeného
popisu na štítcích je vztaženo k tabulce výrobních štítku č.
2. Výkresová schémata jsou uvedena v příloze 2.

12

994.600 A

Xiria

Obrázek 1-5: Příklad typového štítku systému XIRIA

Obrázek 1-8: Informační štítek transformátorů proudu

Obrázek 1-8: Informační štítek transformátorů proudu

Obrázek 1-8: Informační štítek transformátorů proudu

994.600 A
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Tabulka 2
Symboly
typového štítku

Popis

Jednotka

system

Systém

-

r.

verze

-

IEC

IEC norma

-

type

Typ zařízení

-

serial no.

Výrobní číslo

-

year of man.

Rok výroby

-

w.o.no.

Číslo výrobní zakázky

-

fr

Jmenovitá frekvence

Hz

I1

Jmenovitý vypínací proud

A

I2a

Jmenovitý rozvodný vypínací proud

A

I4a

Jmenovitý vypínací proud kabelů

A

I6a

Jmenovitý vypínací proud zemního spojení

A

I6b

Jmenovitý vypínací proud kabelů při zemním spojení

A

Ic

Jmenovitý proud pro vypínání napájení kabelů

A

Ik

Jmenovitý výdržný krátkodobý zkratový proud

kA

Ima

Jmenovitý zapínací zkratový proud

kA

Ip

Jmenovitý výdržný max. zkratový proud

kA

Ir

Jmenovitý nominální proud

A

Ir T-off

Jmenovitý nominální proud vypínače v polí transform. vývodu

A

Isc

Jmenovitý vypínací proud

kA

n

Počet sepnutí při vypínání hlavní činné zátěže

-

tk

Teplotní třída

s

Ud

Jmenovité doba působení zkratu

kV eff.

Up

Jmenovité zkušební napětí krátkodobého síťového kmitočtu (1 minuta.)

kV vrchol

Ur

Jmenovité zkušební napětí zábleskového impulsu (vrcholový)

kV

Uw

Jmenovité napětí

kV

Ur.t

Jmenovité zkušební napětí bleskového impulsu

Vs

Isolation level

Jmenovitý koef. napětí a odpovídající jmenovitý čas

kV

Class E3 C2

Jmenovitá úroveň izolace

-

Operating
sequence

Zatřídění podle IEC

-

VA

Jmenovitá provozní sekvence

Watt

CL

Jmenovitý výkon

-

S

Třída přesnosti

-

IAC

Označení svorek

-

AFL

Zatřídění do třídy podle odolnosti vůči vnitřnímu oblouku

-

Pouze oprávněná obsluha
L = přední
L = boční

14
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2. POPIS SYSTÉMU XIRIA
2.1 Popis systému Xiria
Rozváděč Xiria pro aplikace do transformátorových stanic
je vhodná pro použití do 24 kV.
Zařízení Xiria může být dodáno v provedení se třemi nebo
čtyřmi poli, a jejich počet nelze dále rozšiřovat.
Primární část zařízení, stejně jako mechanizmus je
umístěn v kompletně uzavřeném krytu podle IEC 60298.
Toto uložení chrání systém před vnějšími vlivy jako je
prach, vlhkost a ostatní faktory okolního prostředí.
Zařízení XIRIA je opatřeno úplně uzavřenou kovovou skříní
a jednofázovou izolací všech primárních částí. Tím je
nebezpečí vzniku vnitřní poruchy zredukováno na absolutní
minimum, což přispívá k vysoké míře bezpečnosti a
provozní spolehlivosti. Kovová skříň rozváděče je odolná
proti vnitřnímu oblouku, což poskytuje zvýšenou ochranu
pro obsluhující personál.
V programu dodávek VN rozváděče XIRIE je možný výběr
dvou základních vývodů
• Vakuový odpínač pro připojení kabelů distribuční sítě
• Vakuový vypínač pro připojení silových transformátorů
nebo chráněných kabelových vývodů
Obě provedení mohou být dodány v jakékoli požadované
kombinaci a pořadí.
Rozváděč XIRIA je na ovládacím panelu opatřen
kontrolními průzory (1), viz. obr. 2-1, str. 16.
Během spínání a prací na kabelech tyto průzory poskytují
jednoznačné údaje o stavu vypínacích, zkratu odolných
prvků odpínačů a vypínačů.
Připojení kabelů se provádí pomocí standardních
kabelových ukončovacích konektorů typu plug-in.

994.600 A
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2.2 Průřez, liniové schéma zapojení a přehled funkcí

7

7

1

2

1

2

1

5
3

3

4

4
5
4

6

6

4

4

4

5
6

1

Odpojovač/kabel v poloze na přípojnici (přes vypínací
prvek)
Obr. 2-1: Průřezy polí a liniová schémata zapojení

Odpojovač/kabel v poloze uzemněno (přes vypínací
prvek)

1. průzor
2. zemnící kontakt odpojovače
3. přípojnicový kontakt odpojovače
4. hlavní přípojnice
5. odpojovač
6. vakuové zhášedlo
7. ovládací panel
8. připojení kabelů
Průzory: (1) viditelná poloha odpojovače:
Funkce pole odpínače:
• Přepnutí kabelu na přípojnici do „polohy v provozu“.
• Odpojení kabelu.
• Přepnutí kabelu „do polohy uzemněno“
• Zkoušení kabelů

16
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Funkce pole výkonového vypínače:
• Přepnutí kabelu na přípojnici do „polohy v provozu“.
• Odpojení kabelu.
• Přepnutí kabelu „do polohy uzemněno“
• Ochrana výstupních kabelů proti nadproudu.
• Zkoušení kabelů

Xiria
2.3 Blokování
Rozváděč Xiria je standardně vybavován vestavěným
mechanickým blokováními za účelem zamezení
nežádoucích spínacích operací. Tato blokování jsou
provedena mechanicky. Pole mezi sebou nejsou
blokována.
OHROŽENÍ ŽIVOTA
Nevhodné spínací operace mohou mít za
následek:
• nebezpečí pro personál (obslužný personál,
provozní personál)
• výpadek zásobování energií
• poškození zařízení
VÝSTRAHA
Jestliže nelze provést (prozní) operaci při použití
normální ovládací síly:
• Postupujte podle 4.1 – ujistěte se, zda-li je
požadovaná operace povolena.
• Informujte servis Eaton – Electrical services,
jestliže je manipulace dle spínací tabulky k
dispozici, avšak tato nemůže být při použití
normální ovládací síly provedena.

2.3.1

Systém Integrovaných blokád

Zařízení je vybaveno následujícími blokováními:
• Blokování proti otevření přístupu ke kabelům při
neuzemněném kabelu. Poznámka: Po otevření přístupu

1

ke kabelu může být spínací prvek pole vypnut, aby bylo
možné provést zkoušku kabelu; v takovéto situaci kabel
není uzemněním.
• Blokování proti ovládání odpojovače při zapnutém
výkonovém vypínači nebo odpínači.
Za účelem zamezení reflexivního vypnutí zkratového
proudu je vypínací tlačítko opatřeno anti-reflexivní klapkou
(1); viz obr. 2-2.

Obr. 2-2: Anti-reflexivní klapka nad vypínacím
tlačítkem

994.600 A
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2.3.2

Dodatečné blokády

Blokování zemnící polohy
Zapnutý stav uzemněné polohy může být dodatečně
blokován visacím zámkem.
Takovéto blokování může být dodatečně aplikováno, je-li:
• odpojovač v poloze uzemněno;
• vypínač/odpínač v poloze ZAP a;
• dveře kabelového prostoru jsou uzavřeny.
Blokování tlačítka VYP výkonového vypínače /
odpínače
Visací zámek zamezuje nechtěnému ručnímu vypnutí
vypínače. Krycí krytku ( přední část panelu, obr. 2.2, str.16)
nelze zvednout zatímco je visací zámek zavěšen na místě.
Zůstává ovšem možné vypnutí prostřednictvím
eventuálního ochranného relé.

2.4 Všeobecné technické parametry
Tabulka 3: Technické parametry
Parametr

Vysvětlení

Technické údaje

Emise hluku

Ekvivalentní hladina emise hluku na pracovišti s váhovým filtrem A
dle EN292-2.

Méně než 70 dB(A)

Emise záření

Emise měřena Fyzikálně-technickým spolkovým ústavem ve
vzdálenosti 100 mm od povrchu vakuového vypínače. Osvědčení o
shodě vydáno.

Méně než
2x10-7 Sv/hodinu
- při pracovním napětí

Zařízení XIRIA, 3 pole cca 350 kg
Zařízení XIRIA, 4 pole cca. 430 kg.

max. cca 430 kg.
Přesný údaj uveden

Hmotnost nejtěžší
transportní jednotky

v přepravním nákladovém listu.
Rozměry zařízení
Zvedací a přepravní
zařízení

Rozváděč XIRIA, 3 pole: V x H x S 1110mm x 600 mm x 1305 mm
Rozváděč XIRIA, 3 pole: V x H x S 1460mm x 600 mm x 1305 mm
Součástí dodávky je speciální transportní zařízení. Rozváděč smí být
přepravován/zvedán pouze pomocí tohoto zařízení. Viz
kapitola 3.2.1

Přípravky k upevnění
zařízení Xiria

Spodní část rozváděče je opatřena otvory pro připevnění k podlaze;
viz kapitola 3.2.5

Připojení primárních
kabelů

Viz technické údaje dodavatelů kabelů a konektorů; viz kapitolu 3.3

Stupeň krytí

Stupeň krytí podle IEC 60529:
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Viz plán podlahy v příloze 1.

IP3XD

Xiria

3. KOMPLETACE ZAŘÍZENÍ
3.1 Požadavky na okolní prostředí
3.1.1

Podmínky pro přepravu, montáže a
skladování

Pokud nemohou být zajištěny podmínky pro teplotu a
vlhkost během transportu, montáže a skladování zařízení,
které byly stanoveny v projektu, musí být po konzultaci s
Eaton Holec učiněna vhodná opatření.
I v případě, že ještě nebyl odstraněn ze zařízení obal, je
třeba maximálně dávat pozor poškození. Obal je určen
pouze pro zamezení nepatrných poškození.

3.1.2

Podmínky prostředí během provozu
zařízení

Rozváděč XIRIA je navržen a vyroben podle IEC 60694
‘Common specifications for high-voltage switchgear and
controlgear standards’. Technické údaje jsou uvedeny na
typovém štítku umístěného v přední straně rozváděče.
Firma Eaton Electric N.V. klade nadto dodatečné
požadavky na okolní prostředí; viz tabulka 4. Pokud nejsou
splněny podmínky na okolního prostředí Firma Eaton
Electric N.V nemůže garantovat správnou funkci a
životnost zařízení.

Během přepravy rozváděče musí být všechny spínací
prvky sepnuty do pozice „uzemněno“ (odpojovač
v uzemněné poloze a vypínač/odpínač sepnut)
Zvláštní pozornost musí být věnována zamezení vzniku
následujících situaci:
• absorpce vlhkosti obalem, například v důsledku deště,
sněhu nebo kondenzace
• otřesů během přepravy
• poškození odlehčovacích, přetlakových klapek. Je-li
zařízení přepravováno letecky, musí být během letu
udržován ve skladovacím prostoru konstantní normální
tlak vzduchu 1 AT.

Tabulka 4: Vnitřní podmínky okolí
Položka

Podmínka

Požadavky na podlahu
•
stanice a zdi stanice/budovy •
•
•

Požadavky na volný prostor •
kolem zařízení Xiria:
•
•
•
Požadavky na únikové
cesty:

•

Minimální přípustné zatížení podlahy 500 kg/m2.
Podlaha musí být rovná a hladká, aby nosný rám rozváděče doléhal rovnoměrně.
Kabelové kanály je třeba vhodně umístit (viz příloha 1).
Všechny kabelové kanály v podlaze je třeba dobře utěsnit, aby se zamezilo vzlínání vlhkosti.
K tomuto účelu lze například použít polyuretan s hustou buněčnou strukturou.

Nad zařízením musí zůstat volný prostor minimálně 60 mm. To odpovídá minimální výšce
rozváděče 1360 mm.
Na levé a pravé straně musí zůstat volný prostor minimálně 50 mm.
Před rozváděčem musí být v celé délce dostatek místa pro obsluhu zařízení a bezpečnou
práci např. s tyčí pro měření napětí nebo zemnící tyčí 800mm, podle IEC 1936-1.
Zařízení musí být uloženo nad zhášecím kanálem. Viz. kapitola 3.2.4.
Stanice, ve které je rozváděč uložen, musí být vybaven únikovou cestou, které minimálně
odpovídají místním požadavkům a předpisům.

Podmínky vnitřního prostředí Třída 15 – Rozváděče vnitřního provedení.
(IEC 60694):

994.600 A
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3.2 Ustavení zařízení
Rozváděč je dodávána na dřevěné paletě a je zabaleno v
kartónovém obalu. Zařízení pro zvedání rozváděče je
umístěno na vrchní části; viz obrázek 1. Rozváděč je
přišroubován k paletě. Rozváděč by se měl ponechat v
kartónovém obalu na paletě co možná nejdéle, přednostně
až na místo instalace.
S rozváděčem na paletě a pomocí standardních zvedacích
zařízení lze jednoduše a bezpečně manipulovat.
Usazení rozváděče se sestává z následujících kroků:
1. Zvednutí
2. Transport
3. Příprava pro ustavení

1

4. Ustanovení nad odlehčovací kanál
Upevnění k podlaze

3.2.1

Zvednutí

VÝSTRAHA
Pracovník, který provádí zvedání rozváděče
jeřábovým zařízením musí být oprávněn k této
činnosti relevantním oprávněním.
Obr. 3-1: Pozice 1 - Umístění zvedací lišty

3.2.2

Přeprava

Zařízení je dodáváno a přepravováno na dřevěné paletě a
je zabaleno v kartónovém obalu. Tento způsob obalu byl
zvolen proto, aby bylo možné zařízení jednoduše a
bezpečně transportovat pomocí zvedacího paletového
vozíku. Zařízení by proto mělo být ponecháno co možná
nejdéle na paletě a na této paletě by měl být transportován
až na místo umístění.

3.2.3

Příprava místa usazení

Místo instalace zařízení musí splňovat předpoklady
uvedené v tabulce 4.
1. Odstraňte kartónový obal a zkontrolujte obsah
2.

Odejměte kryty kabelového prostoru na levé a pravé
straně
TIP
Kryt kabelového prostoru může být odejmut pouze
tehdy, je-li vývod na kabel v „uzemněné poloze“.
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Obr. 3-2: Otevření kabelové prostoru

Xiria

3.
4.

5.

Vyšroubujte 4 úchytné šrouby (1) (rovněž druhá
strana), viz. obr. 3-3 Zvedněte zařízení z palety
Při zvedání zařízení dbejte na to, aby:
•
se kabelové otvory nacházely na správném
místě;
•
podlaha byla čistá a rovná
•
nedošlo k poškození rozváděče
V případě potřeby posuňte rozváděč po podlaze ve
stanici na konečné místo ustavení. Za tímto účelem je

1

zařízení opatřeno přepravními nosnými profily. Pákové
sunutí rozváděčem lze provádět na soklových lištách.
Dbejte na to, aby zařízení nebylo poškozeno.

Obr. 3-3: Umístění úchytných šroubů

3.2.4

Uložení rozváděče

3.2.5

Uložení rozváděče

Rozváděč XIRIA je navržen a vyroben podle doporučení
stanov IEC 60298, které definují zamezování možnosti

• Rozváděč XIRIA musí být upevněn k podlaze na čtyřech
místech

vzniku vnitřního oblouku. Dodatečně, při správném uložení
na odlehčovací kanál, vyhovuje rozváděč XIRIA i

• Využijte stávající otvory v soklu rozváděče
• Pod hlavy šroubů/matice vždy

dodatečným předpisům této normy. Odlehčovací tlakové
klapky skříně rozváděče XIRIA se nacházejí na zadní

• vkládejte podložky
• Každý z úchytných bodů musí být schopen udržet

spodní straně. Tyto mohou být odděleně nebo společně
připojeny k odfukovému kanálu budovy.

minimálně 400kg.
• Přednostně by mělo být uchycení provedeno jednoduše

Tlakové odlehčovací klapky v zadní části mohou být
zakryty krycím plechem, který je možno montovat na přání
zákazníka.
Další informace jsou uvedeny na výkrese plánu podlahy
Viz příloha 1.

rozebratelným způsobem
• V okolí rozváděče by měl být ponechán dostatečný volný
prostor tak, aby mohla být prováděna bezpečná práce
nebo činnost a zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu
v okolí rozváděče.
• Vrtací šablona pro upevnění a provedení otvorů
primárních kabelů
• je přiložena k příloze 1.

Pro odlehčovací, odfukovací kanál v budově platí
následující základní konstrukční pravidla:
• Odlehčovací, odfukovací kanál musí ústit do míst kde
nehrozí nebezpečí ohrožení obsluhujícího personálu
nebo poškození majetku/objektu.
• Průřez kanálu musí činit minimálně 0,15 m2 . Samotný
kanál musí být schopen vydržet přetlak minimálně 0,5
bar
• Kanál musí být ohnivzdorný.
• Výstupní strana kanálu musí být konstruována tak, aby
nemohla být uzavřena sněhem, hnízdy ptáků či jinou
nečistotou.
• Oblast kanálu na zadní straně rozváděče nad
odlehčovacím kanálem musí zůstat volná, aby mohl
vzduch bez problémů cirkulovat.

994.600 A
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3.3 Připojení primárních kabelů
3.3.1

Typy kabelového připojení

K rozváděči mohou být připojovány jednožilové kabely.
K rozváděči mohou být připojeny i třížilové kabely, ovšem
pouze tehdy, bude-li příslušné místo spojení kabelových žil
rozměrově vhodné do kabelového prostoru. Konektory
bez uzemněné stíněné vrstvy mohou být použity pouze po
konzultaci s výrobcem konektorů. Toto je způsobeno
vnitřními kompaktními rozměry kabelového prostoru.
Možné aplikace konektorů jsou uvedeny v tabulce 5 a
v příloze 6.
Tabulka 5: Zkratový výkon ve vztahu na použitý kabelový kónus

Kužel typ EN
50181

I [A]

Maximální zkratový proud

Typ konektoru

Typ kabelu

Odpínač

C

630

17,5-24kV 16kA-1s
7,2-12kV 20kA-1s

šroubovací
T-konektor

Cu/Al XLPE
Cu/Al XLPE

Výkonový
vypínač

A

200

17,5-24kV 16kA-0,6s
7,2-12kV 20kA-0,4s

šroubovací
L-konektor

Cu/Al XLPE
Cu/Al XLPE

C

200

17,5-24kV 16kA-1s
7,2-12kV 20kA-1s

šroubovací
T-konektor

Cu/Al XLPE
Cu/Al XLPE

3.3.2

Postup montáže kabelových koncovek

Namáhaní kabelů
Zachycení namáhání zamezuje, aby byla mechanická pnutí
přenášena přes připojovací místo kabelů na jinou vnitřní
část zařízení.
Zařízení je standardně dodáváno s jedním z následujících
podpůrných držáků (klipsen) plastických kabelů:
• držáky pro třížilový kabel, průřez 26-38 mm
• držáky pro třížilový kabel, průřez 36-52 mm
• držák pro jednožilový kabel, průřez 100 mm

Obr. 3-4: Kabely s plastickými držáky primárních kabelů
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Montáž
• Je-li potřeba pro uchycení primárních kabelů,
odšroubujte a odejměte čelní stranu spodního soklu.
• Připojte kabely tak, aby na připojovací místa kabelů
nepůsobily žádné mechanické síly. Maximální utahovací
moment pro konektor typu C je 70Nm. Hmotnost kabelu
a namáhaní kabelu musí být zachyceny podpůrnými
držáky kabelů.
• Všechny kabely zajistěte pomocí podpůrných držáků,
aby v případě eventuálního vzniku zkratu bylo možné
zachytit vzniklé zkratové síly.
• Za účelem ochrany prostoru proti vzlínající vlhkosti a
vniknutí hmyzu řádně utěsněte všechny otvory v podlaze
– např. pomocí polyuretanu s hustou buněčnou
strukturou.
• Držáky kabelů jsou namontovány na nastavitelném
rámu v prostoru pro připojení kabelů. Šrouby
procházející umělohmotnými kabelovými svorkami je
třeba utáhnout točivým momentem minimálně 20 Nm a
maximálně 40 Nm.

3.3.3

Výměna kabelového připojovacího
kónusu

Poškozené kabelové připojovací kónusy mohou být naším
servisním pracovníkem jednoduše vyměněny. Kromě toho
je možné později namontovat i kónus kabelového připojení
jiného typu. Je možné volit přitom z typů A a C podle

3.3.5

Testování rozváděče zkušebním napětím musí být
prováděno kvalifikovaným pracovníkem (viz. část 1.6.4).
Přitom musí být učiněna následující bezpečnostní opatření:
• Rozváděč musí být odpojen od jakéhokoliv možného
zdroje napájení, jiného než-li je zkušební napětí.
• Za žádných okolností nesmí být možné, aby zařízení
bylo opětovně uvedeno pod napětí prostřednictvím
jiného napájecího zdroje než externího napájecího
zdroje použitého pro zkoušení.
• Během zkoušení rozváděče musí být respektována
všechna bezpečnostní opatření pro již přítomný
personál.

3.3.6

Zkoušení kabelů

Rozváděč je vhodný pro napěťové zkoušky kabelů
následujících maximálních napěťových hladin po dobu
maximálně 15 minut. Viz. tabulka
Jmenovité napětí

Zkušební napětí
(DC nebo AC - maximální hodnota)

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

60 kV
45 kV
30 kV
30 kV

Zkoušení kabelů zkušebním proudem a
napětím

VÝSTRAHA
Pro provádění zkoušek kabelů je nutné použít
zkušebního proudu a napětí, které jsou přivedeny
na připojené testované kabely.
1.

Uzemněte rozváděč viz kapitola 4.2.2.

2.

Upevněte předepsané příslušenství podle instrukcí
dodavatele koncovek a příslušenství pro testování.

3.

S odpínačem/vypínačem nesmí být manipulováno
až do momentu, kdy odpovědný pracovník na

EN 50181. Bližší informace k tomuto získáte u firmy Eaton
Electric N.V.

3.3.4

Bezpečnostní opatření při zkoušení
rozváděče XIRIA zkušebním napětím

pracovišti nevydá příkaz k bezpečnému vypnutí
odpínače/vypínače.
4.

Po skončení testovacích procedur a před
odejmutím testovacího příslušenství z rozváděče je
nutno provést opětovné uzemnění kabelů podle
kapitoly 4.2.2

994.600 A
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3.4 Připojení uzemnění stanice
Rozváděč může být připojen k uzemnění stanice jak na
levé, tak také na pravé straně. V zadní části kabelového
prostoru rozváděče se nachází zemnící lišta ke které se
připojuje stínění primárních kabelů a všechna požadovaná
uzemnění.
V levém a pravém kabelovém prostoru se na zemnící liště
nachází spojovací díl (viz obr. 3-5). Tento spojovací díl
může být demontován následovně:
1. Odšroubujte upevňovací šroub (3).
2. Naneste vazelínu na průchodku lišty (1)
3. Prostrčte odpojený spojovací kus lišty skrz bočnici
zevnitř ven.
4.

5.

Znovu uchyťte spojovací kus lišty (2) na zemnící
lištu za použití šroubu a utáhněte utahovacím
momentem 20Nm.
Spojte uzemnění rozváděče XIRIA se zemnícím
systémem rozvodny – spojení lištou.

1
2

3

Obr. 3-5: Zemnící lišta

3.5 Přístup k sekundárnímu prostoru
Sekundární prostor rozváděče lze zpřístupnit odejmutím
čelního krycího plechu.
Postup
1. Odšroubujte všechny šrouby ve spodní části
čelního krycího plechu. Viz. obr. 3-6
2. Zatlačte spodní část krytu od sebe, zatlačte dolů a
kryt sundejte. Viz. obr. 3-7
3. Sekundární prostor je nyní přístupný

Obr. 3-6: Pozice šroubů krytu sekundárního prostoru

Obr. 3-7: Odejmutí krycího plechu sekundárního
prostoru
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4. OBSLUHA
4.1 Popis ovládacího panelu
Zařízení Xiria používá dva druhy ovládacích panelů, jeden
pro pole odpínačů, druhé pro pole výkonových vypínačů.
Obr. 4-1 zobrazuje přehledně ovládací prvky na ovládacích
panelech.

1.

4

Blokování polohy pro

5

6

7

8

9

10

uzemnění pomocí visacího
zámku
2.

3.

Možnost blokování
vypínacího tlačítka pomocí

16

visacího zámku
Vypínací tlačítko

3

odpínače/vypínače s antireflexivní klapkou

4

2
12

1

4.

Signalizace polohy
odpínače/vypínače
5. Ovládací místo vypínače
6. Signalizace funkce
odpínače/vypínače
7. Přepínač
8. Ovládací místo odpojovače
9. Signalizace polohy
odpojovače
10. Indikátor vypnutí (opce)
11. Ampérmetr (opce)
12. Indikátor napětí

13

14

13. Samočinný indikátor
nadproudu (opce)
14.
15.
16.
17.

Průzor pro obsluhu
Blokování dveří
El. zapínací tlačítko (opce)
Místo značení pole
zákazníkem

17

15

Obr. 4-1: Ovládací pole

994.600 A
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4.2 Místní ovládání
4.2.1

Zapnutí/vypnutí provozní polohy

Kabel a hlavní přípojnice jsou v provozní poloze spojeny;
přitom se nachází odpínač/vypínač v poloze ZAP a
odpojovač v poloze přípojnice.
Výchozí situace: příslušné pole se nachází v neutrální
poloze.
V neutrální poloze je (viz obr. 4-2):
• Odpínač/Vypínač je vypnutý; viz signalizace polohy
odpínače/vypínače (4).
• Odpojovač je v poloze uzemněno; viz signalizaci polohy
odpojovače (9).
• Přepínač (7) ve střední poloze.
Tato výchozí situace byla vybrána proto, aby byly popsány
všechny spínací operace; jestliže se nachází odpojovač, při
provádění spínání, již v poloze na přípojnicích,odpadá
manipulace s tímto odpojovačem.

3

4

5

7

8

9

Obr. 4-2: Neutrální poloha
Postup při provádění spínání – provozní poloha
1.

2.

Otočte přepínačem (7) ve směru hodinových
ručiček tak, aby bylo přístupné ovládací místo
odpojovače (8).
Nastrčte ovládací kliku šipkou směrem dolů do
ovládacího místa odpojovače (8). Odpojovač
uveďte otočením kliky do polohy - přípojnice;
otočení kliky proti směru hodinových ručiček až na
doraz – o cca 190°. Na konci otáčecího cyklu je cítit
velký odpor. Poloha pro sběrnici je dosažena teprve
tehdy, jestliže lze kliku vytáhnout.

3.

4.

5.

7.

26

1.

2.

3.

Vytáhněte kliku a zkontrolujte, zda mechanický
indikátor (9) polohy odpojovače indikuje polohu pro
přípojnici.
Pootočte přepínačem proti směru hodinových
ručiček, až je volně přístupné ovládací místo
odpínače/vypínače (5).
Nastrčte ovládací kliku šipkou směrem nahoru do
ovládacího místa odpínače/vypínače (5).
Odpínač/Vypínač uveďte otočením kliky do polohy –
sepnuto; otočení kliky ve směru hodinových ručiček

6.

Postup při provádění spínání z provozní polohy do
neutrální polohy

až na doraz – Mechanizmus následně slyšitelně
sepne.
Vytáhněte kliku a zkontrolujte, zda mechanická
indikace (4) polohy odpínače/vypínače indikuje
polohu ZAP.
Přepínač (7) otočte zpět do prostřední polohy; obě
ovládací místa (5 a 8) jsou nyní uzavřena.

994.600 A

4.

5.

Odpínač/Vypínač vypněte pomocí vypínacího
tlačítka (3). Zkontrolujte, zda mechanická indikace
(4) indikuje pro odpínač/vypínač polohu VYP.
Otočte přepínačem (7) ve směru hodinových
ručiček tak, aby bylo přístupné ovládací místo
odpojovače (8).
Nastrčte ovládací kliku šipkou směrem nahoru do
ovládacího místa odpojovače (8). Odpojovač
uveďte otočením kliky do polohy - uzemněno;
otočení kliky ve směru hodinových ručiček až na
doraz – o cca 190°. Na konci otáčecího cyklu je cítit
velký odpor. Poloha uzemněno je dosažena teprve
tehdy, jestliže lze kliku vytáhnout.
Vytáhněte kliku a zkontrolujte, zda mechanický
indikátor (9) polohy odpojovače indikuje polohu
uzemněno.
Přepínač (7) otočte zpět do prostřední polohy; obě
ovládací místa (5 a 8) jsou nyní uzavřena

Xiria
4.2.2

Uzemňování a odzemňování kabelu

V provozní poloze je kabel spojen s hlavní přípojnicí
rozváděče; přitom se nachází vypínač v poloze ZAP a
odpojovač v poloze na přípojnicích.
Výchozí situace:
Neutrální poloha (viz obr. 4-2):
• Odpínač/vypínač v poloze VYP; viz signalizace polohy
vypínače (4).
• Odpojovač v poloze uzemněno; viz signalizaci polohy
odpojovače (9).
• Přepínač (7) ve střední poloze.
4

7

9

5

14
Obr. 4-3: Pole v neutrální poloze

Obr. 4-4: Pole v uzemněné poloze

Postup při uzemňování kabelu
1. Pomocí mechanického indikátoru polohy zkontrolujte,

2.

3.

4.

zda se odpojovač nachází v uzemněné poloze.
Kromě toho existuje možnost kontroly polohy
odpojovače průzorem (14) na přední straně
rozváděče; viz obr. 4-3. Překontrolujte polohu
odpojovače ve všech třech fázích:
• Pro osvětlení polohy odpojovače použijte kapesní
svítilnu
• Zkontrolujte polohu odpojovače. Obr. 4-5
znázorňuje odpojovač v uzemněné poloze
Obr. 4-6 znázorňuje odpojovač v pracovní poloze /
poloha na přípojnicích
• Kontrolu proveďte na všech třech fázích
Nenachází-li se ovládací prvky pole v neutrální poloze,
pak je nutné ho do této polohy uvést; viz
kapitola 4.2.1.
Pootočte přepínačem proti směru hodinových ručiček.
Ovládací místo odpínače/vypínače (5) je nyní
přístupné.
Za pomocí LED diod vestavěného indikátoru napětí
zkontrolujte, že na kabelu není přítomno napětí. Viz

Obr. 4-5: Odpojovač v uzemněné poloze

Obr. 4-6: Odpojovač v pracovní poloze / na
přípojnicích

kapitola 4.4.1.
•
LED diody svítí: kabel je pod napětím
•

LED diody nesvítí: kabel bez napětí
994.600 A
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5.

Správnost funkci LED diod indikátoru napětí ověřte
pomocí piezo-testeru (18). Obrázek 4-7.
Postup:
a. Kontakty piezo-testeru zasuňte do zdířek pod
fázemi L1 a L2. Několikrát stiskněte tlačítko
piezo-testeru za účelem prověření správné
funkčnosti LED diod. L1 a L2 musí zablikat!
b. Test opakujte pro fáze L2 a L3.
c. Opakujte zkoušku ještě jednou pro fáze L1 a L3.
d. Pokud jedna, nebo několik LED diod nezabliká, je
nutno překontrolovat, zda-li nejsou poškozeny
vodiče indikátoru napětí, nebo samotná jednotka
indikátoru napětí. V takovémto případě je nutno
vždy kontaktovat zástupce Eaton Electric N.V.
Jestliže se má v uzemňování kabelu pokračovat,
je třeba jiným bezpečným způsobem zjistit, že
kabel není pod napětím!
Kabel uzemněte sepnutím odpínače/vypínače.
Ovládací kliku nasaďte šipkou směrem nahoru do
ovládacího místa odpínače/vypínače. Pootočte klikou
o 190° ve směru hodinových ručiček. Mechanizmus

6.

18

Obr. 4-7: Použití piezo-testeru

následně slyšitelně sepne. Ovládací kliku vytáhněte.
Kabel je nyní uzemněn.
7. Přepínač (7) otočte zpět do prostřední polohy; obě
ovládací místa jsou nyní uzavřena

7.

Nyní je aktivováno integrované uzemnění pole
rozváděče Xiria; kabel je nyní uzemněn přes vypínač.
8.

1

Uzemněná poloha může být nyní zablokována pomocí
táhla (kapitola 4.3.1):
•

•

Vytáhněte ovládací kliku (1); otvor, v blokačním
táhlu, pro visací zámek je nyní uvolněn;

19

viz obr. 4-8.
Zajistěte táhlo v této poloze pomocí visacího
zámku (19), průměr oka visacího zámku max.
cca. 6 mm (viz kapitola 6.1).

Postup při odzemňování kabelu
1.

Zkontrolujte, zda smí být provedeno vypnutí
odpínače/vypínače a uzemnění kabelu.
V případě, že je poloha uzemnění zajištěna visacím
zámkem, tento odejměte; blokační táhlo nyní částečně
zapadne zpět do ovládacího panelu.
Vypínacím tlačítkem vypněte odpínač/vypínač

2.

3.

příslušného pole (3).
Zkontrolujte, zda mechanická indikace na ovládacím
panelu (4) polohy odpínače/vypínače signalizuje
polohu vypnuto
5. Pootočte přepínač (7) zpět do střední polohy; obě
ovládací místa jsou nyní uzavřena.
Stav ovládacích prvku pole se nyní opět nachází v
neutrální poloze:
• Vypínač je vypnut
• Odpojovač v poloze uzemněno
4.
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Obr. 4-8: Použití visacího zámku – blokování
uzemněné polohy

Xiria
4.2.3

Přístup do kabelového prostoru

UPOZORNĚNÍ
Pro přístup do kabelového prostoru platí stále
následující základní pravidla:
• Kabel odpojujte vždy na obou koncích.
• Zapněte interní zkratu odolné uzemnění.
• Uzemnění zablokujte osazením visacího zámku.
• Zabezpečte, aby kabel nemohl být uveden pod
napětí z druhé strany.
• Použijte viditelné externí uzemnění v závislosti
na místních předpisech a předpisů dodavatele
kabelové připojení.

Postup
1. Zajistěte integrované uzemnění kabelu tak jak
uvedeno v kapitole 4.2.2.
2. Před otevřením kabelového prostoru
•
Na mechanickém
indikátoru stavu ovládacích prvků zkontrolujte,
zda je kabel otevíraného pole uzemněn.
•
Zvedněte dvířka kabelového prostoru a zatáhněte
směrem k sobě; viz obr. 4-9.
3.

Označte pole viditelným výstražným označením „kabel
uzemněn“

4.

Za pomocí vysokonapěťové zkoušečky ověřte, že na
kabelu není přítomno napětí. Přitom postupujte v

Obr. 4-9: Otevírání kabelového prostoru

souladu s předpisem výrobce kabelových souborů
POZNÁMKA
Kabelové prostory jsou alternativně k dispozici i
v provedení „arc-proof“. Provedení speciálního
otevírání dvířek kabelového prostoru nemusí
odpovídat způsobu otevírání dvířek standardního
provedení.

994.600 A
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5.

Nyní instalujte externí zkratovací soupravu:
•
Připevněte zemnící svorku externí zkratovací
soupravy na zemnící lištu (20),která vede ve
spodní části kabelového prostoru rozváděče;
viz obr. 4-11.
•
Upevněte zkratovací soupravu, podle předpisů
dodavatele konektorů - všechny tři fáze
kabelového připojení. K tomuto použijte
izolovanou rukojeť.
•
Kabel je nyní uzemněn a je možno provádět
plánované práce.

Obr. 4-10: Příklad izolovaných připojovacích míst pro
aplikaci uzemňovací soupravy

Odpínač/vypínač lze ovšem i v této situaci stejně jako dříve
vypnout, což může být zapotřebí za účelem provádění
měření na kabelu. Pokud však má být odpínač/vypínač v
této situaci zabezpečen proti sepnutí, může se k tomu
použít externí mechanické blokády nožového typu
(kapitola 4.3.3).
6. Po ukončení prací musí být vypínač uveden opět do
neutrální polohy. Postup:
•
Demontujte zkratovací soupravu.
•
Připojte kabelové koncovky podle předpisu
•
•
•
•

20

dodavatele.
Zavřete dveře kabelového prostoru
Odstraňte veškeré dodatečné blokády
Vypněte odpínač/vypínač
Zkontrolujte mechanickou indikaci stavu
vypínacích prvků rozváděče.
Obr. 4-11: Zemnící lišta v kabelovém prostoru

TIP
Popsané spínací operace jsou uvedeny v přehledu
pro uživatele, viz. tabulka v části 4.5.
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4.3 Blokování
Zařízení Xiria je standardně vybaveno blokovacími
blokádami za účelem zamezení nežádoucích spínacích
operací; viz kapitola 2.3. Kromě těchto blokád lze
zablokovat i několik poloh vypínače/odpínače pomocí
visacích zámků.
VÝSTRAHA
Po každé přechodné nepřítomnosti je nutno
prověřit, zda jsou stále instalována potřebná
blokování a správné uzemnění zařízení.

4.3.1

Blokování uzemněné polohy

Blokování uzemněné polohy má zamezit, aby nemohlo být
uzemnění kabelů neúmyslně nebo náhodně odstraněno.
Uzemnění kabelu se provádí přes odpínač/výkonový
vypínač; tento vypínač musí být tedy zajištěn proti vypnutí
pro zajištění uzemnění kabelu.
Je-li toto blokování instalováno, nejsou již možné
následující manipulace:
• Vypnutí vypínače pomocí vypínacího tlačítka.
• Elektrické vypnutí vypínače prostřednictvím ochranného
relé.
• Otevření kabelového prostoru
Blokování polohy uzemnění může být aplikováno, jestliže

1

(viz kapitolu 4.2.2):
• se přepínač nachází v poloze „uzemněno“.
• vypínač/odpínač je v poloze ZAP
• dveře kabelového prostoru jsou zavřeny

19

Další informace o blokování jsou uvedeny na obrázku 4-12
1. Vytáhněte táhlo (1), aby byl volně přístupný otvor pro
2.

visací zámek.
Zajistěte táhlo v této poloze pomocí visacího zámku
(19), průměr třmenu visacího zámku je cca 6 mm.

Upevněte výstražnou ceduli s nápisem "kabel uzemněn".

Obr. 4-12: Blokování uzemnění pomocí visacího
zámku

994.600 A
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4.3.2 Blokování vypínacího tlačítka
vypínače/odpínače
Blokování vypínacího tlačítka má zamezit
neúmyslnému/nechtěnému vypnutí vypínače. Je-li toto
opatření aplikováno, není již možné zvednout krytku
vypínacího tlačítka; přístup k vypínacímu tlačítku je
blokován. Vypínač nelze vypnut jiným způsobem, nýbrž
pouze prostřednictvím eventuálního ochranného relé.
19
Při instalaci blokování je třeba postupovat následovně:
1. Zavěste visací zámek (19) do otvoru pod vypínacím
tlačítkem; viz obr. 4-13.

4.3.3

Blokování koncové polohy

Blokování koncové polohy má zamezit neúmyslnému
sepnutí vypínače/odpínače a aktivace přepínače.
Je-li toto blokování aktivováno, nemůže již být ovládací
rukojeť nasazena na ovládací místo. Zůstává ovšem
zachována možnost vypnutí pomocí vypínacího tlačítka a
nebo prostřednictvím ochranného relé výkonového

Obr. 4-13: Blokování vypínacího tlačítka pomocí
visacího zámku

vypínače.
Při montáži blokování je třeba postupovat následovně:
1. Volící přepínač (7) proti směru hodinových ručiček tak,
2.

aby byl volně přístupný ovládací otvor vypínače.
Nasaďte blokádu nůžkového typu (21) do ovládacího

3.

otvoru; viz obr. 4-14.
Zavěste visací zámek do otvoru v blokádě nůžkového
typu (19), viz. obr. 4-15.

Obr. 4-14: Umístění blokády nožového typu

Obr. 4-15: Visací zámek na blokádě nůžkového typu
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4.4 Signalizace
Zařízení Xiria může být ve vývodních polí vybaveno
následujícími detekcemi a signalizacemi:
Indikátor průchodu nadproudu a jako doplněk indikátor
vypnutí.

4.4.1

Indikátory napětí

Zařízení je vybaveno integrovanými detektory napětí dle
IEC 61243-5. Indikátor napětí (12) je integrován do
ovládacího panelu.
Ovládací panel je vybaven třemi LED diodami, každá pro
jednu fázi; viz obr. 4-16. LED diody, je-li kabel pod
napětím, svítí stále a nepřerušeně červeně.
Indikátor napětí indikuje přítomnost napětí na kabelové
připojovacím místě příslušného pole. Kromě toho může být
indikátor napětí pro indikaci souslednosti fází, nebo
neshodnosti fází kabelů pod napětím dvou různých polí.
Další informace jsou uvedeny v návodu indikátoru napětí, v
příloze 3.
Pokud LED diody indikátoru napětí nesvítí, je to příznakem
toho, že je primární kabel pole bez napětí.
Za účelem kontroly, zda-li indikátor napětí funguje správně,
je třeba provést prověření indikátoru napětí pomocí ručního
piezo-testeru.

12

Obr. 4-16: Indikátor přítomnosti napětí

Kontrola indikátoru napětí
1. Zastrčte konektor piezo- testeru do zdířek kontaktů
pod LED diodami, fáze L1 a L2; viz obraz 4-17.
2.
3.
4.

Stiskněte rychle tlačítko piezo-testeru. Led diody L1 a
L2 zablikají.
Opakujte test pro diody fází L2 a L3
Pokud jedna nebo více diod LED nezabliká,

Obr. 4-17: Zkouška indikátoru napětí za pomocí piezotesteru

kontaktujte servisní oddělení firmy Eaton Holec.
13

4.4.2

Indikátor průchodu nadproudu

Indikátor průchodu nadproudu (13) (viz. Obr. 4-17) je
aktivován průchodem nadproudu. Další informace jsou
uvedeny v příloze5, “Indikátor průchodu nadproudu”.

4.4.3

Indikátor vypnutí

Indikátor vypnutí (10) (viz. Obr. 4-18) znázorňuje zda-li byl
vypínač vypnut ochranným relé.
Obr. 4-18: Indikátoru průchodu nadproudu

10

Obr. 4-19: Indikátoru vypnutí
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4.5 Vysvětlivky k použitým zkratkám
manipulací
V tabulce 6 jsou vysvětleny použité zkratky.
Tabulka 6: Vysvětlivky k použitým zkratkám
Vypínač vypnut

0

Vypínač sepnut

1

Přepínač v poloze pro provoz vypínače

S

Přepínač v poloze pro provoz odpojovače

Ch

Přepínač v poloze uprostřed

C

Odpojovač v poloze uzemněno

E

Odpojovač v poloze na přípojnicích

B

spínací operace

Odpojení kabelu od

Odpojovač

Vypínač/Odp.

Prováděná
Připojení kabelu na
přípojnici

Volící přepínač

Tabulka 7: Zapínaní/vypínání provozní polohy

Popis

0

C

E

Neutrální situace; kabel odpojen od přípojnice.

0

CÖCh

E

Volící přepínač otočte o 90° ve směru hodinových ručiček;
ovládací místo odpojovače se uvolní

0

Ch

EÖB

Vložte ovládací kliku šipkou směrem dolů, přepněte
odpojovač do polohy na přípojnice a to otočením ovládací
kliky o 190° proti směru hod. ručiček.

0

ChÖS

B

Pootočte volícím přepínačem o 180° proti směru hod.
ručiček;ovládací místo vypínače se uvolní.

0Ö1

S

B

Vložte ovládací kliku šipkou směrem nahoru. Zapněte
vypínač a to otočením ovládací kliky o 190° ve směru hod.
ručiček.

1

SÖC

B

Vraťte volící přepínač opět do střední polohy tak, aby byly
obě ovládací místa zakryty.

1

C

B

Kabel spojený s přípojnicí.

1

C

B

Kabel je spojený s přípojnicí.

1Ö0

C

B

Vypínač vypněte pomocí (červeného) vypínacího tlačítka.

0

CÖCh

B

Otočte volícím přepínačem o 90° ve směru hodinových
ručiček; ovládací místo odpojovače se uvolní.

0

Ch

BÖE

Uveďte odpojovač do polohy pro uzemnění; k tomuto otočte
ovládací rukojeť o 190° ve směru hodinových ručiček.
Zasuňte ovládací kliku šipkou směrem dolů.

přípojnice

0
0
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Zrušení uzemnění
kabelu

Odpojovač

Vypínač/Odp.

Prováděná spínací
operace

Uzemnění kabelu

Volící přepínač

Tabulka 8: Integrované uzemnění kabelu

Popis

0

C

E

Neutrální situace; kabel je od přípojnice odpojen.

0

CÖS

E

Otočte přepínač 90° proti směru hodinových ručiček;
ovládací místo vypínače se uvolní.

0

S

E

Pomocí kontrolek LED indikátoru napětí zkontrolujte, že
kabel není pod napětím.

0Ö1

S

E

Zasuňte ovládací kliku šipkou směrem nahoru, vypínač
zapněte. K tomuto otočte ovládací klikou 190° ve směru
hodinových ručiček.
Kabel není pod napětím

1

S

E

Aktivujte blokování polohy pro uzemnění.

1

S

E

Kabel uzemněn.

1

S

E

Kabel uzemněn.

1Ö0

S

E

Pomocí vypnutí vypínače přerušte propojení zem – kabel.

0

SÖC

E

Nastavte volící přepínač do střední polohy tak, aby byly oba
otvory zakryty.

0

C

E

Zpět do neutrální situace.
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5. OBSLUHA
Zařízení XIRIA je možno vybavit dálkovou signalizací a
elektrickým dálkovým ovládáním.
Elektrické dálkové ovládání pracuje v rozsahu pomocného
napětí 30-220V DC a 120-230 V AC s předmětnou
relevancí přesnosti –15 +10%. Nejnižší spodní možná
hranice je 24 V DC. Externí kontakty zapojené na
svorkovnici musí být, v takovémto případě, vždy volné.
POZNÁMKA
Dálkové ovládání je vhodné pro maximální spínací
počet sepnutí jednou za minutu.

1
2

5.1 Připojení
Je-li rozváděč vybaven dálkovým ovládáním, je vždy
v sekundárním prostoru přítomno:
Kabelový kanálek pro sekundární vodiče (2) a sekundární
svorkovnice (1).
Vodiče mohou být přivedeny skrze boční plech, jak na levé,
tak i na pravé straně (3).
Vodiče je nutno připojit podle schématu v příloze 2.

Obr. 5-1: Sekundární prostor s kabelovým kanálem a
svorkovnicí

5.2 Dálková signalizace
Pozice:
• odpínače/vypínače

3

• odpojovače
• (alternativně) indikátoru vypnutí
• (alternativně) indikátoru průchodu nadproudu
jsou vyvedeny na sekundární svorkovnici za pomocí
pomocných kontaktů. Viz. příloha 2 – Správné zapojení

Obr. 5-2: Otvor pro připojení sekundárních vodičů
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5.3 Dálková signalizace a dálkové ovládání
5.3.1

Dálkové vypínání

Je-li požadováno, jsou součásti výbavy polí tohoto
rozváděče i pomocné kontakty pro dálkovou signalizaci a
řídící jednotka s univerzálním transformátorem napětí a
cívkou pro dálkové vypnutí.
Instrukce před uvedením do provozu:
1.
2.
3.
4.
5.

Ujistěte se, že je přítomno pomocné napájení
Za pomocí indikace stavu zjistěte (9) je odpojovač
v poloze na přípojnicích nebo v poloze uzemněno
Za pomocí indikace stavu (4) zjistěte zda-li je odpínač
nebo vypínač sepnut
Volící přepínač (7) musí být v centrální poloze
Vypnutí bude provedeno vždy bude-li spínací kontakt
relevantní svorky na svorkovnici sepnut.

5.3.2

Dálkové zapínání

Je-li požadováno, jsou součásti výbavy polí tohoto
rozváděče i pomocné kontakty pro dálkovou signalizaci a
řídící jednotka s univerzálním transformátorem napětí,
cívkou pro dálkové vypnutí a zapínací motorek.
Instrukce před uvedením do provozu:
1. Ujistěte se, že je přítomno pomocné napájení
2.

Za pomocí indikace stavu zjistěte (9) je odpojovač
v poloze na přípojnicích

3.
4.

Volící přepínač (7) musí být v centrální poloze
Zapnutí bude provedeno vždy bude-li spínací kontakt
relevantní svorky na svorkovnici sepnut. Spínací
cyklus začíná nastřádáním pružiny, vlastní zapínání
trvá cca 12 sekund.

1

5.4 Místní zapínání
Pole rozváděče mohou být rovněž ovládány místně za
pomocí místního, elektrického zapínacího tlačítka. Tento
podléhá stejným podmínkám jako Dálkové ovládání
Stiskněte elektrické zapínací tlačítko (1) a sepněte
odpínač/vypínač.

Obr. 5-3: Ovládací elementy
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6. KONTROLY A ÚDRŽBA
6.1 Úvod
Zařízení Xiria je v podstatě systém nevyžadující údržbu.
Neexistují žádné speciální díly, které vyžadují údržbu.
Žádné primární díly převádějící napětí nevyžadují údržbu a
jsou umístěny ve vzduchotěsné hermeticky uzavřené
skříni. Rovněž všechny ostatní použité komponenty jsou
konstruovány tak, aby nevyžadovaly údržbu.
Následující části mohou být překontrolovány:
• propojení kabelů a propojky zemnění, řádné upevnění;
• poškození skříně a znečištění;
• ochranné relé;
• spínací funkce;
• indikátory napětí
• Indikátory průchodu nadproudu

6.2 Kontroly
6.2.1

Kontrola kabelového připojení

Při kontrole kabelového připojení postupuje následovně:
1. Otevřete kabelový prostor pro připojení podle popisu
v kapitole 4.2.3.
2.
3.

Očistěte prostor suchým hadrem.
Zkontrolujte připojení koncovky kabelu podle předpisu
dodavatele kabelových souborů. Dbejte na to, aby
kabel nepřenášel žádné mechanické síly na
připojovací místo. Na připojovací místa kabelů
rozváděče Xiria nesmí působit žádné mechanické
namáhání; síly přenášené kabelem musí být
zachyceny kabelovou podpěrou. Viz "zachycení
mechanického namáhání" v kapitole 3.3.
Zkontrolujte kabelové podpěry. Kabely musí být pevně
usazeny ve svěrných kabelových úchytech.
Zkontrolujte, zda jsou šrouby nadále utaženy

4.

momentem 20 až 40 Nm; viz návod k montáži kabelů
v kapitole 3.3.2
Zkontrolujte následující propojení se zemí:
•
mezi kabely a zemnící lištou
•
mezi zemnící lištou a skříní
•
mezi zemnící lištou a zemněním stanice.
Uzavřete kabelový prostor.

5.

6.
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6.2.2

Kontrola spínacích funkcí

Při kontrole spínacích funkcí se postupuje následovně:
1. Informujte se u osoby zodpovědné za zařízení, zda je
příslušné zařízení odpojeno a může být
zkontrolováno.
2. Společně s osobou zodpovědnou za práci zajistěte,
aby bylo příslušné pole vypnuto/odpojeno, aby mohla
být provedena kontrola bezpečně.
3. Vypněte vypínač/odpínač do a odpojovač ustavte do
polohy pro uzemnění; viz kapitolu 4.2.
4. Proveďte všechny spínací operace, které jsou
popsány v kapitole 4.5, zkrácené instrukce. Vždy
přesně ověřte, zda prováděný krok má za následek
požadovaný výsledek. Prověřte indikaci polohy na
ovládacím panelu a skutečnou polohu odpojovače
průzorem. Viz kapitola 4.2.2.
5. Jestliže prováděný krok nemá podle indikace polohy,
nebo podle vizuální kontroly skutečné polohy
odpojovače požadovaný výsledek, musí být zařízení
uvedeno mimo provoz a je třeba informovat servisní
oddělení firmy Eaton Services&Systems.

Xiria
6.2.3

Kontrola indikace absorbujícího
vlhkost

Zkontrolujte funkci indikace pro absorpci vlhkosti, která je
umístěna v zařízení, a která se nachází vpravo na vnější
straně za středním průhledem pole (viz obr. 6-1). Indikace
musí vykazovat světle modré zbarvení.
Díky vloženým vlhko-absorbujícím sáčkům Sillica gel, je za
normálních okolností a podmínek okolního prostředí,
úroveň vlhkosti, uvnitř rozváděče XIRIA < 15%.
Pokud indikace změní barvu na růžovou, je úroveň vlhkosti
uvnitř rozváděče více než 40%.
Typové zkoušky rozváděče XIRIA byly prováděny
s otevřeným odlukovými kanály při normálních
atmosférických podmínek vlhkosti < 50-60%. Při příliš
vysoké vlhkosti, detekované indikací, (tj. každoroční
inspekce) je stále bezpečné spínat zařízení, nicméně je
nutné provést přípravu a opatření vedoucí k provedení
servisního zásahu.
První visuelní inspekce může provedena a to za účelem
zjištění poškození skříně. Jestliže však prvotní poškození
skříně není zjištěno, pak fy Eaton, na základě žádosti a
objednávky, provede další ohledání (poškození
hermetičnosti skříně) a provede možné přetěsnění skříně.

6.2.4

Obr. 6-1: Indikace pro absorpci vlhkosti

Kontrola indikátoru napětí

Kontrolu a údržbu indikátoru napětí provádějte podle
přiloženého předpisu. Viz příloha 3.

6.2.5

Kontrola ochranného relé

Pro kontrolu a údržbu ochranného relé odkazujeme na
předpisy výrobce relé dodané se zařízením.

6.2.6

Kontrola ochranného relé

Kontrolu signalizace průchodu nadproudu provádějte podle
přiloženého předpisu. Viz příloha 5.
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6.3 Údržba
6.3.1

Výměna proudových transformátorů
ochranného relé

NEBEZPEČÍ ÚRAZU NEBO SMRTI
Je třeba zabezpečit, aby:
• pole, na kterém mají být prováděny práce, bylo
uzemněno a zablokováno;
• kabel pole, na kterém mají být prováděny práce,
byl na obou stranách uzemněn.
1.

Uzemněte pole opačném konci kabelu a toto
uzemnění zablokujte. Tento postup je nutné dodržet,
poněvadž připojení kabelu na této straně musí být
demontována při výměně proudového měniče. Při
odpojení kabelu se přeruší i propojení s uzemněním
stanice.
Otevřete prostor kabelového prostoru; viz
kapitolu 4.2.3.
Odpojte kabel od pole; dodržujte bezpečnostní

2.
3.

předpisy viz bezpečnostní instrukce dodavatele
konektorů.
4.
5.

Sejměte čelní zákryt; viz kapitola 3.5.
Odpojte vodiče z ochranného relé;

6.

Povolte jednotku s proudovým i měniči od kabelového
připojení (6 matic), viz obr. 6-2.

7.

Po vyšroubování 6 šroubů sejměte jednotku; viz
obr. 6-3.

8.

Odšroubujte proudové měniče a sejměte základovou
desku.
Nové proudové měniče přišroubujte na základovou
desku.
Namontujte opět jednotku na skříň pomocí 6 šroubů
se závitem.
Jednotku s proudovými měniči nasaďte na připojovací
místa kabelů a upevněte je 6 maticemi.
Upevněte vodiče na ochranném relé;
Přelepte štítek s daty nových proudových měničů
v kabelovém prostoru.
Kabely znovu připojte k zařízení podle předpisu
výrobce kabelových souborů.
Uzavřete kabelový prostor.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Obr. 6-2: Výměna transformátorů a uložení

Obr. 6-3: Otevření jednotky s transformátory
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6.3.2

Výměna rozsahu A-metru

NEBEZPEČÍ ÚRAZU NEBO SMRTI
Je třeba zabezpečit, aby:
• pole, na kterém mají být prováděny práce, bylo
uzemněno a zablokováno;
• kabel pole, na kterém mají být prováděny práce,
byl na obou stranách uzemněn.
Změna měřicího rozsahu ampérmetru se provádí ve dvou
krocích:
• výměna jednotky ampérmetru,
• výměna příslušného proudového měniče
Bližší informace ohledně jednotek ampérmetrů, které lze
dodat, jsou uvedeny v příloze 7.
UPOZORNĚNÍ
V případě že výměnu budete provádět vlastními
silami, musí být minimální požadovaný prostor

Obr. 6-4: Pozice úchytných šroubů vrchního
krytu

nad rozváděčem cca 30cm.
V případě, že bude prostor nad rozváděčem menší,
kontaktujte Eaton Holec servis.

Postup při výměně A-metru
1.
2.

Demontujte zvedací lištu zařízení; viz kapitola 3.2.1.
Odšroubujte z vrchního krytu všechny šrouby;
viz obr. 6-4:

• Dva šrouby na levé a pravé vrchní straně bočnice
• Dva šrouby vrchní, přední části ovládacího pole
3.

Sejměte vrchní kryt z rozváděče

4.

Uvolněte kovové svorky na zadní straně přístroje
ovládacího panelu; viz obraz
Uvolněte kovové svorky na zadní straně přístroje
ovládacího panelu; viz obr. 6-5.

5.
6.

Obr. 6-5: Uvolnění kovových svorek krytu

Uvolněte pružinovou svorku jednotky A-metru (zadní
část), viz obr. 6-6.

Obr. 6-6: Uvolnění pružinové svorky
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Vyjměte zabezpečovací rámeček na zadní straně Ametru; viz obr.6- 7.
Odpojte vodiče od přístroje; viz obr.6- 8.
Vybalte novou jednotku A-metru
Připojte vodiče k jednotce A-metru
Upevněte novou jednotku A-metru do pole pomocí
jistícího rámečku a pružinové svorky
Umístěte vrchní kryt a zajistěte šrouby
Přimontujte zvedací lištu na rozváděč.

Obr. 6-7: Vyjmutí jistícího rámečku

Postup při výměně transformátoru proudu
1. Otevřete dveře kabelového prostoru; viz
kapitola 4.2.3.
2. Sejměte průhledný umělohmotný kryt (1) za účelem
získání přístupu k upevňovacím místům vodičů;
viz obr. 6-9.
3. Odpojte vodiče (1)
4. Odšroubujte 4 upevňovací šrouby (2) pro upevnění
proudového měniče k upevňovací liště, viz obr.6-10
Ujistěte se, zda je přívodní kabel na opačném konci
uzemněn.
6. Odpojte přívodní kabel podle přepisu dodavatele
koncovek; tímto se přeruší propojení kabel –
uzemnění ve stanici.
7. Sundejte kabelovou koncovku od kabelu.
8. Vyjměte starý proudový měnič podle za nový.
9. Upevněte nový proudový měnič na upevňovací lištu.
10. Nasaďte a upevněte kabel/koncovku podle předpisu
dodavatele koncovek.
11. Připojte vodiče k transformátorům viz obr. 6-9.

Obr. 6-8: Odpojení vodičů

5.

1

Obr. 6-9: Připojovací místo vodičů
transformátoru

2

Obr. 6-10: Upevnění transformátoru proudu
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6.4 Uvedení zařízení mimo provoz – konec
životnosti
6.4.1

Použité materiály

V zařízení jsou použity následující materiály:
• Izolační médium: vzduch, pryskyřice, polykarbonát a
pryž
• Skříň: ocelový plech (nerezová ocel, pozinkovaný
ocelový plech Senzimir nebo práškovou technologií
ošetřený ocelový plech), částečné potažení polyesterem
• Vodiče: měď, stříbření
• Další jednotlivé díly mechanizmu: kov
• Vakuové zhášedlo: porcelán, kov

6.4.2

Recyklace materiálů po ukončení
životnosti

Firma Eaton Holec klade při projektování svých zařízení
velký důraz na ochranu životního prostředí. Vývoj a výroba
se provádí v souladu s platnými normami pro ochranu
životní prostředí podle ISO 14001. Pro konstrukci zařízení
XIRIA nebyly proto použity žádné suroviny nebo materiály,
které by dle současného stavu poznání byly škodlivé pro
životní prostředí. Proto se vychází z toho, že při dalším
zpracování zařízení Xiria na konci své životnosti jako
odpad, nevzniknou žádné problémy. Materiály použité pro
zařízení Xiria jsou vhodné k další recyklaci. Na konci své
životnosti může být odvezené zařízení rozebráno
specializovanou firmou. Všechny použité materiály mohou
být předány k recyklaci. Použitá pryskyřice může být opět
použita jako plnidlo do pryskyřic a pro nové spínací
systémy, nebo jako plnidlo pro stavbu silnic. Na žádost lze
zaslat "prohlášení o ochraně životního prostředí"
(environmental declaration), ze kterého vyplývá, jaké
materiály v jakém množství byly v rozváděči Xiria použity.
Požadavky na demontáž jsou rovněž uvedeny ve Vašich
místních předpisech.
TIP
Demontáž, odvoz zařízení, recyklaci použitých
materiálů může provést fy Eaton - Holec.
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7. PŘÍSLUŠENSTVÍ
Od firmy Eaton Holec lze obdržet následující příslušenství.

7.1 Příslušenství dodávané se zařízením
Ovládací klika – krátké provedení, číslo dílu 665.330
Ovládací klika – 50 mm dlouhé provedení, číslo dílu 665.225

Obr. 7-1: Ovládací klika

Visací zámek k zablokování uzemněné polohy nebo vypínacího tlačítka, číslo dílu 569.463

Obr. 7-2: Visací zámek
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7.2 Možnosti / volitelné příslušenství
Piezo-tester indikátoru napětí, číslo dílu 612.441

Obr. 7-3: Piezo-tester

Tester souslednosti fází, číslo dílu 612.492

Obr. 7-4: Tester souslednosti fází

Blokáda nůžkového typu, číslo dílu 665.417

Obr. 7-5: Blokáda nůžkového typu
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Krycí deska pro uzavření odfukového kanálu na zadní straně, včetně úchytů
Rozváděč Xiria, verze 3 pole, číslo dílu 665.360
Rozváděč Xiria, verze 4 pole, číslo dílu 665.361

Obr. 7-6: kryt rozváděče XIRIA, verze 3 pole

SEG ochranné relé, k dispozici v několika verzích

Obr. 7-7: Ochranné relé SEG

Konvertor s připojovacími kabely pro připojení počítače nebo PDA na ochranné relé SEG včetně software,
číslo dílu 665.708

Obr. 7-8: Konvertor a sada pro připojení
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Personal Data Assistent k programování relé SEG, číslo dílu 665.709.
K tomuto je zapotřebí konvertor s připojovacími kabely (číslo dílu 665.708).

Obr. 7-9: Personal Data Assistent

Výstražná cedule "uzemněno", číslo dílu 107.079

Obr. 7-10: Výstražná cedule
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PŘÍLOHA 1 – PLÁN PODLAHY
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PŘÍLOHA 2 – SCHÉMA VNITŘNÍHO ZAPOJENÍ
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PŘÍLOHA 3 – SYSTÉM DETEKCE A
INDIKACE PŘÍTOMNOSTI NAPĚTÍ
Popis systému detekce a indikace přítomnosti
napětí (VDS)
Systému detekce a indikace přítomnosti napětí je součástí
rozváděče Xiria od fy Eaton Holec. VDS jednotka je na
každé fázi kapacitně spojena s živými komponenty. Tento
systém je vhodný pro indikaci nominálního napětí v úrovni
od 6kV do 22kV (50 a 60Hz, 3 fázový systém). VDS systém
detekuje přítomnost, nebo nepřítomnost provozního napětí.
Jednotka VDS je na straně opatřena štítkem (viz.
obr.2:štítek) s informací o výrobci, typu CE-kompatibilnosti
a údaj o sériovém číslu.

Obr. 1: Čelní pohled na jednotku CDS

Označení IEC 61243-5 na přední straně VDS označuje, že
jednotka byla testována a je v souladu s normou IEC
61243-5.
V rozváděčích je možno aplikovat dva druhy VDS systémů.
Před aplikací je nutno nejdříve přesně zjistit hladinu
pracovního napětí tak, aby byl zajištěn správný provoz.
V závislosti podle úrovně napětí vyberte požadovaný typ:
• JB 6007 pro 6kV (7,2kV)
• JB 6008 od 10kV (12kV) do 20kV (24kV)
(Za účelem získání informací o nižších napěťových
hladinách kontaktujte společnost Eaton Holec)

52

994.600 A

JB 6008
*02170005*

Obr. 2: Štítek

Xiria

1
6
ZWART

3

8

ROOD

5

GEEL

2

7

4

Obr. 3: VDS obvod na jedné fázi

Každá VDS jednotka se skládá z následujících komponentů (viz. obr. 3)
1. Živá část (L1, L2 a L3)

2. Indikační systém

3. Spojovací elektroda

4. Propojovací vodič

5. Čelní jednotka

6. Omezovač napětí

7. Indikátor napětí

8. Testovací zástrčka

Spojením elektrody je vytvořeno kapacitní pole mezi VDS
měřicím obvodem a živou částí vypínače. Každá fáze má
vlastní spojovací elektrodu. Spojovací elektrody jsou
k dispozici ve třech kapacitních rozsazích, mezi 31pF a
42pF.
• LS 630A:
• VS 200A:
• VS 630A:

31 pF
32 pF
42 pF

Připojení hlavních primárních kabelů jsou zároveň, v přední
části ovládacího pole, připojeny spojovací elektrody. Ke
spojovacím elektrodám jsou připojeny 3 vodiče každý
k jedné elektrodě. Každý kabel obsahuje tři vodiče, tyto
jsou následovně připojeny k:
1. zemi (žlutý vodič, zemní spojení)
2. Indikátor (červený vodič, propojení spojovacích
elektrod)
3. testovací zástrčka (černý vodič, propojení spojovacích
elektrod)

UPOZORNĚNÍ
V případě, že VDS neindikuje průchod žádného
napětí (nesvití LED indikace), je nutno provést
zkoušku správnosti funkce VDS. Tato zkouška
prokazuje, že VDS funguje správně a že informace
o nepřítomnosti napětí je správná a přesná.
Tři testovací zástrčky v přední straně VDS jsou spojeny se
spojovací elektrodou. Tyto se využívají v případě ověření
správnosti funkce VDS a souslednosti fází . Označení fází
L1,L2 a L3 identifikují jednotlivé fáze.
Toto označení fází propojují vždy příslušnou fázi i na
indikátoru napětí a testovací zástrčce.
Teplota okolního prostředí, při kterém VDS systém správně
pracuje je od -40°C do +80°C. Tento teplotní rozsah je
dostačující a dokonce přesahuje teplotní rozsah vlastního
rozváděče.

LED dioda se rozsvítí v momentě, jestliže VDS je pod
napětím, minimální průtoková frekvence je 1Hz.
Napěťový rozsah umožňuje snímání průchod napětí
v obvodu VDS, podle IEC 61243-5.
Jestliže VDS a indikace svítí světlým, ostrým světlem, je
nutno LED indikaci ztmavit, za účelem lepší čitelnosti.
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Ověření VDS
Existují dva způsoby ověření VDS, jmenovitá-funkční
zkouška a test provádění údržby.
Ověření funkčnosti vyžaduje použití testovací zařízení, a to
Elsis Piezo-testeru, typ CL-1-06, viz. obr. 4.
Tento Piezo-tester může být objednán u Eaton-Holec jako
doplněk příslušenství.
Za účelem provedení testu provedení údržby není potřeba
žádného testeru/zkoušečky.
Uživatel může provést zkoušku provedení údržby za
pomocí kapacitní impedance Za tak, jak uveden
v tabulce 1.

Postup při ověření funkčnosti
Zkouška ověření vyžaduje provedení na úplném VDS
obvodu. Zastrčte konektory Piezo-testeru do zdířek L1 a L2
(viz. obr. 3) a několikrát rychle stiskněte testovací tlačítko
peizo-testeru. LED diody ve fázi L1 a L2 by měli zablikat.
Obvody L1 a L2 jsou tak testovány.
Za účelem ověření funkčnosti fáze L3 je nutno přepojit
konektor ze L2 do L3. Výše uvedený je nyní nutno
opakovat. Zablikají-li všechny LED diody, je možno
považovat zkoušku za úspěšnou.
Během zkoušky indikace je rovněž možno zkontrolovat
zemnění. Nerozsvítí-li se při provádění zkoušky žádná
z LED diod, to může být způsobeno následujícím:
• Poškození jednoho z vodičů
• Špatné spojení mezi spojovacím vodičem a spojovací
elektrodou nebo zemí
• VDS vadná VDS jednotka
V případě zjištění kontaktujte Eaton Holec.
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Obr. 4: Piezo-tester spojen do fází L1 a L2
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Piezo-tester
Poznámka k třídě ochrany
Z důvodu neizolovanosti testovacích kolíků piezo-testeru
není stanovena třída ochrany. Generované napětí může
odpovídat hodnotě 275 V (omezené). Za normálních
okolností, budou-li oba kolíky testeru současně vloženy do
zdířek jednotky VDS, nevynikne žádný proud Avšak, budeli Peizo-tester vadný, generované napětí může
několikanásobně přesáhnout normální napětí 275 V.

Omezení k uživateli
Piezo-tester je vyroben pouze za účelem pro aplikaci k JB
VDS. Dodavatel nemá žádnou odpovědnost, jestliže je:
piezo-tester používán i na jiných systémech, jestliže
uživatel provedl modifikaci systému, jednotky nebo
zařízení, které neodpovídá popisu uvedenému v tomto
manuálu
Nikdy neotevírejte vlastní jednotku/korpus piezo-testeru!
Bude-li zjištěno otevření piezo-testeru/jednoznačné
poškození korpusu/jednotky piezo-testeru za účelem
otevření, nebude jakákoli reklamace piezo-testeru uznána.
Jestliže piezo-tester přestane pracovat, kontaktujte
dodavatele.
Používejte piezo-tester pouze v suchém prostředí!

Element generování napětí
Piezo-tester je vybaven vestavěným elektromechanickým
piezo-elementem. Tento element nevyžaduje žádnou
údržbu.

Uložení piezo-testeru
Piezo-tester je zařízení k zjištění stavu detektoru napětí VN
rozváděče.
Zvláštní péči věnujte manipulaci s piezo-testerem. Pro
uskladnění používejte vždy dodané pouzdro. Skladujte v
suchém a čistém prostředí.
Piezo-tester nepoužívejte pro venkovní prostředí a pro
teplotní rozsah mimo: nad -25°C do +55°C.
Očista testeru se provádí suchým hadrem.
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Postup zkoušky údržby
Tato zkouška se nemusí provádět za účelem provedení
pravidelné, servisní činnosti, avšak, je-li požadováno,
postupujte následovně:
Zkoušku provádějte, výhradně, na kompletním VDS
systému. Určete nominální napětí systému, tj. 6kV, 10kV,
15kV nebo 20kV.
Určete typ spojovací elektrody (viz. tabulka)

1

2

3

Testovací konektor je nutno uzemnit přes kapacitní
impedanci Za (Ca při 50Hz), viz. obr. 5

Obr. 5: Postup zkoušky údržby

1. Testovací konektor
2. Zástrčka
3. Kapacitní impedance Za (vhodné do 1kV)

Napětí
systému

Spojovací elektroda LS 630A
Ca(pF)
Za (MΩ)

Spojovací elektroda VS 200A
Ca(pF)
Za(MΩ)

Spojovací elektroda VS 630A
Ca (pF)
Za(MΩ)

6kV

220

14,5

240

13,3

330

9,6

10kV

340

9,4

360

8,8

415

7,7

15kV

510

7,1

540

6,6

623

5,4

20kV

680

4,7

720

4,4

830

3,6

Test může být považován za úspěšný jestliže LED dioda
zůstane, při sepnuté impedanci Za, svítit.
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PŘÍLOHA 4 – INDIKÁTOR
SOUSLEDNOSTI FÁZÍ
Návod k použití indikátoru souslednosti fází
SPC 6008
Indikátor souslednost fází SPC 6008 může být pouze
použit v systému VDS, typ JB. Tento systém je vyvinut a
vyráběn fy Eaton Holec. SPC je indikátor souslednosti fází
pro napětí od 6kV do 20kV, rozsah 50-60Hz. Zastrčením
dvou konektoru zasunutých do jednotky VDS, indikátor
SPC detekuje fázovou souslednost, nebo nesouslednost
mezi dvěma fázemi. SPC reaguje na napěťové rozdíly mezi
dvěma fázemi.
Nalepený štítek v přední části indikátoru SPC (viz. obr.1)
uvádí následující informace: výrobce, údaj o normě IEC
61243-5, přesný typ indikátoru, frekvenci, napěťovou
hladinu a symbol CE. Štítek s výrobním číslem (včetně

Obr. 1: SPC6008

čárového kódu) je nalepen na horní čísti indikátoru SPC.

5

1

6

8

7

1

2

9

3

0

12

10

11

4
Obr. 2: Obvod SPC, spojený do dvou VDS modulů

Vysvětlivky:
1.
2.
3.
4.
5.

živá část prvního vypínače
živá část druhého vypínače
VDS na prvním vypínači
VDS na druhém vypínači
Testovací zdířka v přední části VDS

SPC jednotka se skládá z následujících
komponentů:
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

testovací konektor
spojovací vodič
korpus SPC
omezovač napětí
kompenzační kondenzátor
napěťový indikátor
přepínač rozsahu napětí
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V závislosti na napětí systému nastavte přepínačem napětí
do následující polohy:
Napětí systému

6kV

10kV

20kV

Pozice přepínače

I

I

0

Před spojení SPC jednotky je nutno aby systém byl pod
napětím a VDS indikovalo přítomnost napětí. Jestliže není
indikován průchod napětí, může to být způsobeno
nesprávnou funkčností VDS. Neprovádějte žádnou další
testovací operaci předtím, než-li bude indikována
přítomnost napětí.
Zastrčte testovací konektor SPC testeru do příslušné zdířky
VDS jednotky.
Upozornění: Z důvodu nechtěného kapacitního spojení
mezi spojenými vodiči a kapacitního vlivu, spojené kabely
nesmí být zamotány a ani se křížit.
Propojení testerem (spojení konektory) je znázorněno na
obr. 3

Obr. 3: SPC 6008, indikátor souslednosti fází

Existují dvě možné indikační alternativy
• Fázová nesouslednost způsobí, že LED dioda svítí při
frekvenci 1Hz nebo vyšší. Odpojením jednoho testovací
kolíku, nebo obou od SPC se přeruší indikace
souslednosti na VDS.
• VDS je také závislá na správném vnitřním zapojení SPC.
• LED indikátor se nerozsvítí jestliže je přítomna fázová
souslednost. Odpojením jednoho testovací kolíku, nebo
obou od SPC se přeruší indikace souslednosti na VDS.
VDS je také závislá na správném vnitřním zapojení SPC.
Indikace fázové souslednosti a fázové nesouslednosti
splňuje normy IEC 61243-5.
Ve smyslu zaručení správné funkčnosti jednotky SPC je
minimální fázové napětí (v závislosti na napěťové hladině
systému) tak jak uvedeno:
Napětí systému

Fázové napětí

6 kV

2771 V

10 kV

4619 V

20 kV

9238 V

Vyšší harmonické v napětí systému mohou ovlivnit SPC
indikaci. SPC nesmí být použita jako indikátor napětí. SPC
lze použít v prostředí s teplotami od -25ºC do +55ºC. Toto
prostředí je vhodné i pro skladování. Stupeń ochrany SPC
jednotky je IP2X
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Testování jednotky SPC (údržba)
Pozn.: SPC nelze testovat v normálním systému. Test
vyžaduje variabilní AC napěťový zdroj (50Hz) se 180º
fázovou diferenciací.
Test může být proveden spojením SPS s JB6008, viz
obr. 2.
Single VDS jednotka je odděleně použita místo dvou
jednotek. VDS je připojeno přes variabilní zdroj napětí.
Další informace jsou uvedeny v uživatelském
manuálu VDS.
SPC (rozsah 10-20kV) může být, za účelem zjištění
správnosti funkce, testován takto:
• Nastavte variabilní napěťový zdroj na 2558V (fázové,
napětí na SPC je tudíž dvakrát uvedená hodnota).
Zapojte SPC do testovací zdířky na VDS. V této poloze
SPC indikuje fázovou nesouslednost. (tato
nesouslednost je zbůsobena posunem o 60º
z normálního provozu)
• Nastavte variabilní napěťový zdroj na 2309V (fázové,
napětí na SPC je tudíž dvakrát uvedená hodnota).
Zapojte SPC do testovací zdířky na VDS. V této poloze
SPC indikuje fázovou souslednost. (Fázový rozdíl je 15º
z normálního provozu)
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PŘÍLOHA 5 – INDIKÁTOR PRŮCHODU
ZKRATU ALPHA / M
Jednotka indikátoru obsahuje elektronický obvod minigenerátor, a otáčecí, ladící tlačítko a tři obdélníkové,
indikační praporky. Indikace průchodu zkratu přetrvává po
dobu jeho opětovného ručního resetování. Resetování se
provádí pootáčením ladícím tlačítkem doleva.
Propojovacím můstkem lze zprovoznit vypínací příkaz
nadproudu a provozní mód Scada kontaktu.
Indikátor průchodu zkratu lze kdykoli kontrolovat/testovat
rychlým otáčením ladícího knoflíku doprava.
Objednávací číslo:
30-1805-01

Jednotka Indikátoru průchodu zkratu

Technické údaje:
Nastavitelný puls:

100 ms
400,600,800,100A - přestavitelné

Vypínací proud:

přepínačem

Přesnost:

± 15%

Reset:

Ruční

SCADA relé

Přepínací kontakt pro skupinu signálů
kontaktů, 10 ms nebo přídržný kontakt,
nastavitelné přepínačem

Technické údaje

250V / 3A / 30W / 60 VA max.

Uložení:

Polykarbonátová jednotka - montážní
skříňka, podle DIN 43700

Doplňky:

4 vestavěné pružinové úchyty

Instalační rozměry:

Doporučený otvor podle
DIN 92 +0,8 x 45 +0,6 mm

Instalační poloha

horizontální

Vnější rozměry:

šířka x výška x hloubka (96x48x97)

Váha

Přibližně 1kg (včetně senzorů)

Senzor:

Lamin. transformátorové desky s cívkou

Doplňky:
040401-0008 odnímací svorka pro demontáž jednotky
Obj.č. proudového transformátoru: str. 12
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• Ruční resetování
• SCADA - kontakt
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Indikátor zkratu ALPHA / E

• Automatické resetování
• Automatické nastavení
• SCADA – kontakt

Provedení
Jednotka indikátoru zkratu obsahuje vlastní indikátorovou
jednotku a tři proudové transformátory, které jsou připojeny
k jednotce indikátoru.
Indikační jednotka obsahuje elektronický obvod, tři
obdélníkové, indikační praporky a resetovací a testovací
tlačítko.
Indikace zkratu je indikována po dobu 2 nebo 4 hodin
(nastavitelné přepínačem). Resetování je prováděno
automaticky. Místní testování a resetování je prováděno
tlačítkem. Resetování může být provedeno i dálkově (D.C.)
Vypínací proud a provozní režim SCADA kontaktu lze
nastavit přepínačem.
Uvolnění západky indikátoru a SCADA relé je provedeno
nadproudem.
Vestavěná lithiová baterie je pouze pro testování a časové
funkce resetování. Životnost je cca 15 let.
Objednávací číslo:
30-1705-01
Jednotka Indikátoru zkratu

Technické údaje:
Nastavitelný puls: 100 ms
Vypínací proud:
Přesnost:

400,600,800,100A - přestavitelné
Klemou
± 15%
Automatické, dálkové resetování, ruční

Reset:

resetování

SCADA relé

Přepínací kontakt pro skupinu signálů
kontaktů, 10 ms nebo přídržný kontakt,
nastavitelné přepínačem

Technické údaje

250V / 3A / 30W / 60 VA max.

Uložení:

Polykarbonátová jednotka - montážní
skříňka, podle DIN 43700 včetně 4
vestavěných pružinových úchytů

Doporučený otvor podle
Instalační rozměry: DIN 92 +0,8 x 45 +0,6 mm
Instalační poloha

horizontální

Vnější rozměry:

šířka x výška x hloubka (96x48x97)

Váha

Přibližně 1kg (včetně sensorů)

Senzor:

Lamin. transfor. desky s cívkou

Doplňky:
040401-0008 odnímací svorka pro demontáž jednotky
Obj.č. proudového transformátoru: str. 12
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Indikátor zkratu ALPHA – Automatic
Provedení
Jednotka indikátoru průchodu zkratu ALPHA – Automatic
se skládá z displeje zapuštěné v úložném skeletu a třemi
proudovými transformátory pro snímání zátěže. Spolu s
elektronickým vyhodnocovacím systémem je v displeji
umístěn rovněž potencionální, volný, komunikační kontakt
a jednotka selekčního fázového znázornění, které se
skládá z bi-stable displeje elementů L1, L2 a L3. Na zadní
straně jsou umístěny připojovací místa, zástrčkového typu,
které jsou umožňují připojení tří transformátorů proudu,
komunikačního kabelu a jednotky externího napěťového
resetování napětí.
Citlivé provedení ALPHA – automatic jednotka nemá stále
nastavené vypínací proudové hodnoty, ale je vybaven
zcela novým záznamem přetížení s odpovídající
charakteristikou, vyhodnocující náhlou změnu průchodu
proudu. Indikátor průchodu zkratu ALPHA automatic stále
monitoruje průchod provozního proudu. Malé zvýšení
v zátěži (tak, jak je běžné v průběhu denní zátěže) není
bráno v úvahu. Avšak, prudké zvýšení v úrovni zátěže
(zvýšení proudu), typické pro zkrat (náhlá změna proudu ∆
> 150A při t ≤ 20 ms) je prvním kritériem pro indikaci
průchodu zkratu. Druhým kriteriem je hlavní proud, který je
vypínán (určen čidlem při I ≤ 3A) posloupně jako reakce na
procházející nadproud. Display indikátoru zkratu indikuje
průchod zkratu pouze tehdy, jsou-li tyto dvě podmínky
splněny. Resetování displeje lze provést za pomocí
integrovaného spínače, přes vnitřní časové resetování ,
nebo přes externí, přivedené napětí. Funkční test může být
proveden také přes tento spínač s vestavěným
elektronickým testovacím zařízení přes kanály displeje a
relé SCADA kontakty .
Poznámka
V případě zkratu jedné fáze, je tato indikována, ačkoli
obvod nebyl vypnut. (Tato funkce umožňuje správnou
indikaci rovněž v případě vzniku „krátkodobého, nízkoresistentního zemního Y spojení“)
Technické údaje:
Vypínací proud:

Samo-nastavitelné –
150A ≤ ∆I ≤ 300A (v závislosti na zátěži)

Reagující čas

t ≤ 20ms

Displej

3 bi-stable indikační jednotky

Provoz

A spínač pro ruční resetování nebo funkční
testování

Doba resetu

3h

Dálkové
resetování

12-60 V AC /DC +10% alespoň 1s

SCADA relé
Standardní
Alternativa

230V/2A/62,5VA, 220C/2A/60Wmax.
kontakt, t ≤ 200 ms
uzavírací kontakt

Spojení

12-pólová zástrčka – svorka, průměr
vodiče až do 2,5mm2
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Baterie

1 x 1,2 Ah lithium (životnost ≥ 15let)

Uložení:

Polykarbonátová jednotka - montážní
skříňka, podle DIN 43700 včetně 4
vestavěných pružinových úchytů

Instalační
rozměry:

Doporučený otvor podle
DIN 92 +0,8 x 45 +0,6 mm

Váha

Přibližně 1,3kg (včetně tr. proudu)

Prostředí:

Prostředí s teplotami od -25ºC do +55ºC.
Vysoká zkratová odolnost 25kA/1s,
kompatibilita podle EN 50081-1 a 50082-2

• Automatické resetování
• Automatické nastavení
• SCADA – kontakt

Xiria
Proudové transformátory pro Indikátory
zkratu

• Typ Alpha / E
• Typ Alpha / M
• Typ Alpha - Automatic

Proudové transformátory – montáž nebo průchodky
Obj. č.

Pro RMU,
výrobce Typ

49-6012-010

ABB

SAFERING, RGC, SAFEPLUS
(3,00 mm délka kabelu)

49-6012-011

ABB

SAFERING, RGC, SAFEPLUS
(3,00 mm délka kabelu)

49-6012-012

ABB

SAFERING, RGC, SAFEPLUS
(3,00 mm délka kabelu)

49-6012-013

ABB

SAFERING, RGC, SAFEPLUS
(3,00 mm délka kabelu)

49-6010-030

ALSTOM

FBAIE, GLA, G.I.S.E.L.A.

49-6010-045

Drischer
(85/98)

Minex-C, G.I.S.E.L.A.

49-6010-024

Moeller

GC (ø 85 mm)

49-6010-011

Moeller

GA+GC (ø)

49-6010-018

Schneider
RM6 (ø 80 mm)
Electric

49-6010-038

SIEMENS 8 DJ+8 DH
Eaton
Holec

49-6010-032
49-6010-048

Eaton
Holec

SVS (44mm)
XIRIA (70mm)

Proudové transformátory – montáž nebo izolované
kabely
Obj. č.

ø mm

Demontážní svorka

Typ
Pro všechny RMU
pro všechny Schneider Electric,
SM6 Drischer Minex-D plus

49-6011-040

15 - 52

36kV a všechny ostatní

s 3 m propojovacím vodičem

Doplňky
Obj. č.
040401-0008 Demontážní svorka pro demontáž jednotky
040804-0004 Pružina jednotky, 2mm čelní kryt
040804-0005 Pružina jednotky, 3mm čelní kryt
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PŘÍLOHA 6 – KABELOVÉ SOUBORY A KONEKTORY
pro připojení rozváděče XIRIA
Tabulka 1: šroubovací T-konektory s kabelovým souborem 630A, 20kA-1s
Vhodné pro pole odpínače pro připojovací kónus typu C

Výrobce

Typ

U (kV)

Stínění

3M

92-EE9X5-4

12

ano

3M

93-EE9X5-4

24

ano

3M

1550-30

24

ano

ABB

SEHDT13.1

12

ano

ABB

SEHDT13

12

ano

ABB

KAP300/400

12

ne

ABB

KAP630

12

ne

ABB

SEHDT23.1

24

ano

ABB

SEHDT23

24

ano

ABB

SOC630-1

24

ano

ABB

SOC630-2

24

ano

Euromold

400TB

12

ano

Euromold

400TB

12

ano

Euromold

400LB

12

ano

Euromold

AGT20/630

10

ano

Euromold

UC412L

12

ne

Euromold

K400TB

24

ano

Euromold

K400TB

24

ano

Euromold

K400LB

24

ano

Euromold

AGT20/630

24

ano

NKT-F&G

ASTS10/630

12

ano

NKT-F&G

ASTS15/630

17,5

ano

NKT-F&G

AWK10/630

12

ne

NKT-F&G

AWK15/63

12

ne

NKT-F&G

CB 12-630

12

ano

NKT-F&G

EASTS20/630

24

ano

NKT-F&G

AWKS20/630

24

ano

NKT-F&G

CB 24-630

24

ano

Pirelli

FMCTs-400

24

ano

Raychem

RICS

24

ne

Raychem

RSTI

24

ano
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Tabulka 2: šroubovací konektory s kabelovým souborem 200A, 20kA-0,4s
Vhodné pro pole vypínače pro připojovací kónus typu A
U (kV)

Stínění

92-EE8X5-2

10

ano

93-EE8X5

24

ano

3M

1550-10

24

ano

ABB

SEHDW11.1

12

ano

ABB

SEHDW11

10

ano

ABB

SEHDW21.1

24

ano

ABB

SEHDW21

24

ano

Euromold

158LR

12

ano

Euromold

K158LR

24

ano

NKT-F&G

EASW10/250

12

ano

NKT-F&G

EASW15/250

17,5

ano

NKT-F&G

EASW20/250

24

ano

Pirelli

FMCE-250

24

ano

Pirelli

FMCEm-250

24

ano

Raychem

RSES

24

ano

Výrobce

Typ

3M
3M

Tabulka 3: šroubovací konektory s kabelovým souborem 630A, 20kA-1s
Vhodné pro pole vypínače pro připojovací kónus typu C

Výrobce

Typ

U (kV)

Stínění

ABB

SOC630-1

24

ano

ABB

SOC630-2

24

ano

Euromold

AGTL20/630

10

ne

Euromold

AGTL20/630

20

ne

NKT-F&G

CB24-630

24

ano

Raychem

RSTI-L

24

ano
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PŘÍLOHA 7 – ÚDAJE TRANSFORMÁTORŮ PROUDU / A-METR

TRANSFORMÁTOR / TRANSFORMÁTOROVÉ KOMBINACE
BIV72 + RM120 – E6A
Údaje o transformátorech proudu:

Údaje o A-metru

Primární strana/vodič:
Přípojnice:
60 x 10 (15)mm
2 x 50 x 10 mm
50 x 10 (30)mm

Bimetalická jednotka, typ:
Spojení do:
Rozsah:
Zpoždění:

Kabel:

BIV72
RM120-E64
podle tabulky
8 minut

Ø 50mm
Dodávané proudové rozsahy

Rozměry:

0-15A

obj.č. 385001

0-25A

obj.č. 385002

0-40A

obj.č. 385003

0-60A

obj.č. 385004

0-100A

obj.č. 385005

0-200A

obj.č. 385006

Rozměry:

a = 72 x 72 (mm)
b = 67 x 67 (mm)
c = 68 x 68 (mm) (otvor v rozváděči, tolerance +0,7mm)
d = 69 (mm)
e = 65 (mm)
g = 14 (mm)
Váha 0,25kg

Všeobecné údaje:
Transformátor / Transformátorové kombinace jsou dodávány včetně 155cm nehalogonového kabelového připojení 2x2,5mm2 a
60cm zemnícího vodiče 2,5 mm2 (včetně konektoru).
Přesnost celého systému: tř. 3
Teplotní rozsah:
-40…85ºC
Krátkodobý therm. proud: 20kA/1s.
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