Kovově krytý rozváděč se systémem jedné přípojnice s pevnou a
vzduchovou izolací Power Xpert® FMX
Rozváděč vysokého napětí do 24 kV dle IEC

FMX Inteligentní inovativní konstrukce
nabízí ekonomické a spolehlivé řešení

Automotive

Powering
business
worldwide
Aerospace

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

Truck

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

Hydraulics

I nadále rozšiřujeme naše
řešení v leteckém a kosmickém
průmyslu, abychom vyhověli
potřebám nových leteckých
platforem, včetně trhu vysoko
létajících lehkých a ultralehkých
tryskových letadel.
Stavíme na svých silných
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.

Hydraulics
Electrical
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„Čistší“ zásobování budov a
podniků energií
Elektroenergetická 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
zásobování elektrickou energií.
Naše řešení nabízejí rostoucí
sortiment „čistých“ výrobků a
služeb, jako jsou energetické
audity a monitorování spotřeby
energie v reálném čase. Záložní
zdroje (UPS), pohony s proměnnými otáčkami a ovládání osvětlení společnosti Eaton pomáhají
šetřit elektrickou energii a
zvyšují efektivitu.

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!

Kompletní 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 jinými 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 zátěžové proudy, tak i vysoké poruchové proudy.

Řada vysokonapěťových rozváděčů
společnosti Eaton
bez plynu SF6

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 prostřednictvím
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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FMX Inteligentní inovativní konstrukce
nabízí ekonomické a spolehlivé řešení

Power Xpert® FMX je vysokonapěťový rozváděč se
systémem jedné přípojnice s pevnou a vzduchovou izolací
dle norem IEC společnosti Eaton, který je určen pro
použití v aplikacích se jmenovitým napětím až do 24 kV.
Systém zajišťuje spolehlivé spínání, ochranu, měření a
rozvod elektrické energie.
Inovativní konstrukční systém
využívá nejmodernější technologie společnosti Eaton a vyrábí
se v souladu s nejvyššími
standardy kvality. Naši technici
do systému integrovali klíčové
technologie společnosti Eaton,
jakými jsou vakuová technologie,
pevná izolace a modelování
elektrického pole. Na výrobku
se projevilo více než sto let
zkušeností s konstruováním a
výrobou systémů vysokého
napětí. Rozváděč FMX se
vyznačuje spolehlivou a kompaktní konstrukcí, která těží
výhody z nejlepších postupů
zahrnutých do současné řady
systémů vysokého napětí
společnosti Eaton. Rozváděč je
testován v souladu s nejnovější
normou IEC 62271.

Rozváděč využívá
pouze technologie a
materiály šetrné k
životnímu prostředí.
A vzhledem k tomu, že je tento
rozváděč založen na vakuové
technologii a pevné izolaci, tak
se jedná o nejmodernější
„zelený“ rozváděčový systém
šetrný k životnímu prostředí,
který je v současné době
dostupný na trhu.
Nový rozváděč obsahuje díky
uplatnění elektromagnetického
pohonu vysoce inovativní
technologii a zavádí integrované
zařízení na testování kabelů
mimo prostor vysokého napětí.

Kompletní řada rozváděčů se jmenovitým proudem až 2000 A
FMX zahrnuje kompletní řadu
se jmenovitým proudem až
2000 A s kovově krytými
modulárními kompaktními poli
s minimální šířkou 500 mm. Jak
12 kV, tak 24 kV verze využívají
stejnou kompaktní skříň.
FMX doplňuje řadu rozváděčů
vysokého napětí společnosti
Eaton, a je tak rozšířením
úspěšných výrobků, jako jsou
výrobky MMS (systém dvou
přípojnic), Unitole (výsuvné
provedení rozváděče), SVS
(modulární rozváděč) a Xiria
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(kompaktní rozváděč). V kombinaci s nízkonapěťovými rozváděči společnosti Eaton, systémy
přípojnic, záložními napájecími
zdroji UPS, projektovým
managementem a servisními
službami mohou být rozváděče
FMX součástí nejmodernějšího
kompletního řešení.
Oblasti použití
Rozváděče FMX jsou ideální pro
použití v hlavních rozvodnách,
distribučních rozvodnách a pro
uspokojení specifických

požadavků zákazníků v
průmyslu, obchodních a
vládních budovách a v
projektech infrastruktury.
Díky své konstrukci jsou
rozváděče FMX zvláště vhodné
pro použití tam, kde je nutná
spolehlivost, bezpečnost,
hospodárnost (kompaktnost) a
čisté (netoxické) prostředí.

• Projekty v infrastruktuře
(tunely, metro, letiště, apod.)
• Nemocnice
• Zpracovatelský průmysl
• Cementárenský průmysl
• Těžební průmysl
• Automobilový průmysl
• Petrochemické závody

Některé příklady použití:

• Textilní a papírenský průmysl

• Energetické společnosti
(hlavní a distribuční rozvodny)

• Potravinářský průmysl

• Obchodní a vládní budovy

• Datová centra

Vlastnosti a výhody
(stručný přehled)
Bezpečný při používání

Nízké celkové náklady

Uživatelsky přívětivý

• Oddíly chráněny proti
penetraci cizími předměty

Nízké pořizovací náklady díky:

• Kapacitní systém detekce
napětí pro ověření
bezpečného odpojení od
zdroje

• Připojení kabelů, které se
provádí z přední strany
(uspořádání zadní stranou ke
zdi)

• Připojení kabelů a
uživatelské rozhraní pro
obsluhu je na přední straně
zařízení

• Provoz je možný pouze
při uzavřených dveřích
kabelového oddílu

• Integrovanému tlumiči
oblouku

• Minimální šířce polí 500 mm

• 12 kV a 24 kV polím, které
jsou umístěny ve stejné
skříni

• Ergonomická výška připojení
kabelů 750 mm od úrovně
podlahy
• Různé délky kabelových
kónusů pro snadné připojení
kabelů

• Logické mechanické a
elektrické blokování
zabraňuje nesprávné
manipulaci

Nízké provozní náklady díky:

• Vstup pro sekundární kabely
je na obou stranách horní
desky oddílu nízkého napětí

• Testování kabelů je
prováděno pomocí
integrovaného zařízení mimo
prostor vysokého napětí

• Robustní konstrukci s
minimálním počtem dílů
(kusové zkoušky prováděné
ve výrobním závodě)

• Sekundární kabelové svorky
jsou umístěny v oddílu
nízkého napětí v dobře
dosažitelné výšce

• Měřicí transformátory napětí
mohou být
připojeny/odpojeny od
primárního obvodu při
uzavřených dveřích
vysokonapěťových oddílů

• Použití epoxidové pryskyřice
s dlouhou životností jako
izolačního media

• Jasné, jednoduché a
přímočaré ovládání polí

• Moderní přitažlivý design

• Bezúdržbový vypínač (použití
elektromagnetického pohonu
a vakuových zhášedel)
• Bez plynu SF6
Nízké náklady na likvidaci na
konci životnosti díky:
• Vakuové spínací technologii

• Zařízení pro připojení/
odpojení měřicích
transformátorů napětí je
snadno přístupné z přední
strany bez nutnosti přístupu
do prostoru vysokého napětí
• Integrované zařízení na
testování kabelů je umístěné
na manuálním ovládacím
panelu

• Pevné a vzduchové izolaci
• Recyklaci nebo opětovnému
použití materiálů

Šetrný k životnímu prostředí
• Minimální počet součástí

Spolehlivý a bezpečný v
provozu

• Materiály s žádným nebo
nepatrným dopadem na
životní prostředí

• Kompletní návrh
certifikovaný v souladu s
normami IEC

• Pro spínání a izolaci se
nepoužívá plyn SF6
(„zelené“ spínání)

• Zkoušeno na odolnost proti
vnitřnímu oblouku v souladu
s IEC 62271-200

• Energeticky efektivní výroba
a montáž s ekologicky
nezávadnými zdroji energie

• Zajištění kvality v souladu s
normou DIN EN 9001

• Minimální počet
přechodových spojů zajišťuje
provozně nízké energetické
ztráty
• Jsou použity pouze znovu
použitelné a/nebo
recyklovatelné materiály

• Kvalita výrobků je zaručena
prováděním předepsaných
kusových zkoušek v průběhu
výroby
• Jednopólově izolované
primární části
• Separovaný oddíl přípojnic
• Integrované zařízení na
testování kabelů
• Měřicí transformátory napětí
chráněné proti ferorezonanci
• Integrovaný tlumič oblouku
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Základní konstrukce
Systém FMX se vyznačuje
modulární konstrukcí.
Tím je zajištěno, že je
možné vytvořit jakoukoliv
kombinaci a pořadí polí.

Kromě toho počet polí, které se mohou v instalaci použít, je
neomezený, protože lze snadno spojit několik úseků. Pole v
systému FMX jsou kompaktní (min. 500 mm široké), což přináší
značné úspory nákladů a instalačního místa.
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Pole vypínače (příklad)
1. Ochranné relé
2. Tlumič oblouku
3. Jednopólové schéma s
tlačítky pro ovládání
vypínače a dvoupolohového
přepínače
4. Přípojnice
5. Systém detekce napětí
6. Dvoupolohový přepínač
7. Vakuové zhášedlo
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8. Panel pro manuální ovládání
s ukazateli polohy
9. Měřicí transformátory
proudu

14. Vakuový vypínač s
elektromagnetickým
pohonem
15. Zařízení na testování kabelů

10. Kabelové kónusy

16. Kabelové svorky

11. Cívka a rezistor pro ochranu
proti ferorezonanci

17. Uzemňovací přípojnice

12. Měřicí transformátory
napětí
13. Oddíl nízkého napětí
(elektrický ovládací panel)

Hlavní části rozváděče
Vakuový vypínač
Vakuový vypínač pro obsluhu vakuového zhášedla využívá
jednoduchý a spolehlivý elektromagnetický pohon. Konstrukce
mechanické spojky mezi akčním členem a ovládací tyčí každého ze
tří vakuových zhášedel je ve srovnání s konvenčním pružinovým
střádačovým pohonem zjednodušena.
Vlastnosti
• Vakuová zhášedla šetrná k životnímu prostředí
• Elektromagnetický pohon s kontrolérem
• Mechanická páka pro ruční manipulaci (vypnutí)
• Mechanický ukazatel polohy pro sepnutou/rozepnutou polohu
• Pomocné kontakty pro sepnutou/rozepnutou polohu

Dvoupolohový přepínač (odpojovač s uzemňovačem)
Všechna pole jsou vybavena přepínačem skládajícím se ze
vzájemně propojených kontaktních pinů, které se pohybují v
horizontální rovině. Vzhledem k mechanické blokaci je možné
přepínač ovládat pouze tehdy, když je vypínač v rozepnuté poloze.
Vlastnosti
• Motorem nebo ručně ovládaný přepínač se dvěma polohami
(provozní/uzemněná)
• Vzájemně propojené kontaktní piny pohybující se v
horizontální rovině
• Kontaktní piny jsou izolované epoxidovou pryskyřicí a
umístěné v oddílu přípojnic
• Pomocné kontakty pro provozní/uzemněnou polohu
• Mechanické ukazatele polohy
• Vzájemně blokovaný s vakuovým vypínačem

Přípojnice
Přípojnice v rozváděči jsou vyrobeny z vysoce kvalitního hliníkového
profilu se standardizovanými rozměry. Optimální tvar přípojnice byl
navržen pomocí modelování elektrického pole.
Vlastnosti
• Přípojnice jsou vyrobeny z vysoce kvalitního hliníku
• Odbočky přípojnic jsou vyrobeny z mědi nebo z hliníku
• Hliníkové díly jsou galvanicky postříbřeny
• Kontaktní plochy jsou ošetřeny Penetroxem
• Uložené v přípojnicovém oddílu krytém v celé šířce pole
• Izolované vzduchem
• Umístěné v plně uzavřeném oddílu odpovídajícím stupni
krytí IP4X
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Klíčové technologie společnosti Eaton
Pevná izolace využívající technologii lité pryskyřice
Epoxidová pryskyřice (litá
pryskyřice) se používá jako
vysoce kvalitní pevný izolační
materiál pro primární části
rozváděče.
Konstruktéři Eatonu využili
technologii epoxidové
pryskyřice jako pevné izolace s
cílem vytvarovat součásti, tak
aby bylo dosaženo vyhovující
izolace, robustní konstrukce a

optimálního chlazení. Na základě
dlouholetých zkušeností s
konstrukcí a výrobou součástí
izolovaných epoxidovou pryskyřicí jsme se naučili integrovat
vodiče a vakuová zhášedla přímo
do lisovaného dílu. FMX využívá
modelování elektrického pole,
které se odráží ve speciálním
tvaru všech primárních součástí.

Modelování elektrického pole
Při běžných tvarech primárních
součástí, jako jsou přípojnice a
vodiče, je elektrické pole mezi
fázemi a mezi fázemi a zemí
rozloženo nerovnoměrně. V
oblastech s vysokou intenzitou
může částečné proražení
elektrického pole spustit lavinu
procesů mající za následek

přeskočení oblouku. Hluboké
znalosti jevu proražení a technik
modelování elektrických polí
nám umožňuje úplně zabránit
přeskočení oblouku. Výsledkem
je mimořádně kompaktní
konstrukce.

Vakuová technologie:
bezpečná, kompaktní a spolehlivá
Vakuová zhášedla společnosti
Eaton se skládají z keramického
válce, ve kterém jsou
zapouzdřeny pevný a pohyblivý
kontakt. Pohyb kontaktu ve
vakuu se provádí pomocí
vlnovce. Stínění obklopující
kontakty zabraňuje izolátorům,
aby byly kontaminovány parami
kovů vznikajících při přerušení
proudu. Toto stínění také
zajišťuje správné rozdělení
potenciálu na izolátoru.
Zvláštností vakuových zhášedel
společnosti Eaton je, že se mezi
kontakty vytváří velký počet
paralelních elektrických oblouků.
Tento „rozptýlený výboj“ se
vyznačuje velmi nízkým napětím
oblouku a krátkým časovým
průběhem oblouku, což vede k
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velmi nízké energii oblouku.
Opotřebení kontaktů ve
vakuovém zhášedle je proto
prakticky zanedbatelné. Vakuová
zhášedla jsou bezúdržbová a
jsou certifikována na vysoký
počet (až 30 000) spínacích
cyklů.

1

2

4
5

3
1. Vlnovec
2. Stínění
3. Keramické izolátory
4. Pohyblivý kontakt
5. Magnetické lamely

Inovativní elektromagnetický pohon
Výhoda elektromagnetického pohonu oproti klasickému pružinovému pohonu

Síla (N)

Pro efektivní spínání vakuového
zhášedla musí pohon fungovat
podle konkrétní charakteristiky
závislosti síly na zdvihu (-), viz
diagram.

Charakteristika závislosti síly na
zdvihu
- vyžadovaná vakuovým spínačem
- nabízená běžným pružinovým
pohonem

Zdvih (mm)

Konvenční, pružinový pohon má
charakteristiku závislosti síly na
zdvihu (-), která se od požadované charakteristiky značně liší.
Požadovaný diagram závislosti
síly na zdvihu se proto v tomto
případě musí značně přizpůsobit,
což vede k pohonu, který
vyžaduje velký počet spojek
pohybujících se vysokou
rychlostí.

- nabízená elektromagnetickým
pohonem

Elektromagnetický pohon má
diagram závislosti síly na zdvihu
(-), který již připomíná
charakteristiku závislosti síly na
zdvihu požadovanou pro
vakuový spínací přístroj. Proto
mohou být elektromagnetické
pohony konstrukčně velmi
jednoduché. Skládají se z
minimálního počtu dílů a mohou
být díky své příznivé

charakteristice závislosti síly
na zdvihu připojeny přímo k
vakuovým zhášedlům. Díky
tomuto přímému spojení se
dosahuje maximální tuhosti,
což je výhodné pro rychlost,
se kterou se dosahuje přítlaku
kontaktů, a pro účinnost
rozpojení kontaktů.

V souhrnu má elektromagnetický pohon následující výhody:
• Vynikající spolehlivost díky
použití menšího počtu dílů a
přímého pohonu s vysokou
tuhostí
• Je cenově výhodný,
bezúdržbový a kompaktní
díky malému počtou součástí
• Je odzkoušený na vysoký
počet (až 30 000) spínacích
cyklů

Inovativní elektromagnetický pohon v rozváděči FMX
Elektromagnetický pohon společnosti Eaton je založen na
myšlence oddělených magnetických obvodů pro sepnutí,
přidržení a rozepnutí.

Standardní poloha pístu je v
horní poloze. V této poloze je
vypínač rozepnutý.

Pohon se skládá ze stálého magnetického akčního členu a ze
základního mechanismu, ve kterém je ovládací tyč připojena k
vakuovému zhášedlu. Permanentní akční člen je monostabilní;
permanentními magnety je udržována pouze sepnutá poloha.
Koncovou polohu pro rozepnutí, a tedy zdvih akčního členu, je
možné volit za předpokladu určitých mezí libovolně. Pro tuto
inovativní koncepci byl udělen patent.

Sepnutí

Přídržná destička
Píst
Vypínací cívka
Permanentní magnet
Kotva (měkká ocel)
Zapínací cívka

Rozepnutí je v podstatě pasivní
operace: energie nastřádaná v
přítlačné pružině a v rozpínací
pružině se uvolní. Uvolnění této
energie může být vyvoláno
integrovanou vypínací cívkou
nebo mechanickou pákou.
Vybavení (rozepnutí) vypínače je
provedeno přivedením proudu
na vypínací cívku. Tím je
částečně kompenzován
magnetický tok permanentního
magnetu. Jakmile je přídržná
síla permanentního magnetu
menší než síla přítlačné pružiny,
píst se pohne do horní polohy,
čímž se rozepnou kontakty ve
vakuovém zhášedle. Díky síle v
přítlačné pružině je energie
nezbytná k vybavení ve
srovnání s energií, která je
potřebná k sepnutí vypínače
velmi nízká.

Ovládací tyč

Vzduchová
mezera
Rozepnutí

Pro sepnutí vypínače se přivede
proud na zapínací cívku. Proud
vytvoří magnetický tok v kotvě,
který stáhne píst dolů. Síla,
která působí na píst je přímo
úměrná tomuto proudu. Když
bude síla působící na píst větší
než opačně působící síly
rozepínací pružiny, započne
spínací pohyb. V sepnutém
stavu je ovládací tyč ve své
poloze udržována pomocí
permanentních magnetů.

Rozepnutí/vybavení

Sepnutí
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Spolehlivý a bezpečný v provozu
Osvědčené technologie
společnosti Eaton byly
zapracovány do návrhu a
vývoje rozváděčů FMX, aby
bylo zajištěno, že rozváděč
bude bezpečný a vysoce
provozně spolehlivý po
celou dobu své životnosti.

Byly uplatněny zkušenosti
a znalosti získané během
mnohaletého působení v
oblastech technologie lité
pryskyřice, vakuové technologie
a modelování elektrického pole.
Systém byl důkladně odzkoušen
na odolnost proti vnitřnímu oblouku podle nejnovější normy
IEC 62271-200.

Prevence vzniku vnitřního oblouku
V rámci konstrukce FMX se pro prevenci vzniku vnitřního oblouku využívají různé technologie.
Využití modelování elektrického
pole

Chráněné měřicí
transformátory napětí

Inženýři navrhli oddíl přípojnic a
jeho součásti (např. přípojnice,
odbočky přípojnic) na základě
klíčové technologie modelování
elektrického pole společnosti
Eaton. Pomocí speciálních tvarů a
rozměrů těchto součástí je
pravděpodobnost vzniku vnitřního
oblouku minimalizována.

Ferorezonance způsobuje
poškození měřicích
transformátorů napětí a
může následně podnítit
vznik vnitřního oblouku v
rozváděči. Konstrukce
zabraňuje, aby měřicí
transformátory napětí byly
zasaženy ferorezonancí, a to
pomocí zapojení rezistoru a
cívky v terciálním obvodu
těchto transformátorů.

Jednopólově izolované primární části
Všechny vysokonapěťové části v
přístupných oddílech jsou jednopólově
izolované. Použití epoxidové pryskyřice, což
je vysoce kvalitní materiál s optimálními
izolačními vlastnostmi, jako izolačního
materiálu vede k minimalizování rozměrů.
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Separovaný oddíl přípojnic
Aby se zabránilo vzniku
vnitřního oblouku, má rozváděč
FMX separovaný oddíl přípojnic.
Tento oddíl je klasifikován jako
nepřístupný a má stupeň krytí
IP4X.
Spojování přípojnic a sestavení
oddílu přípojnic na místě
realizace provádí speciálně
vyškolený servisní personál.

Integrované zařízení na
testování kabelů
Vnitřní oblouky způsobené
špatným připojením kabelů
nevznikají často, nicméně stále
k nim dochází. Proto jsou
kabely testovány před tím, než
dojde k připojení na síť.

FMX je vybaven integrovaným
zařízením na testování kabelů.
To vylučuje potřebu
odstraňovat kryty a zasahovat
do kabelového připojení, a tím
riskovat nesprávnou opětovnou
instalaci kabelů nebo krytů.

Kusové zkoušky
V průběhu výroby rozváděčů se
provádějí různé předepsané
kusové zkoušky. Pro zajištění
kvality jsou všechny procesy v
souladu s normou DIN EN 9001.
To znamená, že v každé fázi
výroby jsou součásti, vypínače a
měřicí transformátory kontrolovány, zda správně fungují. Po
smontování celého zařízení se
provádí důkladná vizuální

kontrola společně s mechanickými, funkčními a
elektrickými zkouškami.
Filosofie vnitřních oblouků
Eaton vždy věnoval zvláštní
pozornost výrobě rozváděče
bezpečného pro obsluhu za
všech okolností. Jednou z
největších potenciálních hrozeb
pro obsluhu je vnitřní oblouk v
rozváděči. Inženýři proto udělali

vše nezbytné v návrhu a
konstrukci, aby zabránili vzniku
vnitřního oblouku, a to navzdory
skutečnosti, že je velmi vzácné,
aby se obsluha nacházela před
rozváděčem přesně ve stejné
době, kdy vznikne vnitřní oblouk.
Eaton podporuje myšlenku, že je
lepší řídit se příslušnou normou
IEC 62271-200 a vyhnout se tak
vzniku vnitřního oblouku, než
případně řešit následky vnitřního

oblouku. V rámci konstrukce
FMX se využívá filosofie dvojité
prevence. Zaprvé je konstrukce
navržena tak, aby se vzniku
vnitřního oblouku zabránilo.
Zadruhé je rozváděč FMX
vybaven, tak aby zajistil obsluze
maximální bezpečí a
minimalizoval poškození zbytku
rozváděče a rozváděčové
místnosti a to v případě, že
vznikne vnitřní oblouk.

Řízení vnitřního oblouku
Vnitřní oblouk má za následek přetlak v rozváděči a současně způsobuje vznik ohně a kouře.
Podle konstrukce má rozváděč
s vakuovou a
vzduchovou/pevnou izolací v
případě výskytu vnitřního
oblouku nejmenší dopad na
životní prostředí. Dopad tohoto
oblouku je dvojí: vnitřní (v
rozváděči) a vnější (v
rozváděčové místnosti).
Přetlak vytvořený vnitřním
obloukem je ve standardním
rozváděči odveden z rozváděče
pomocí kanálu. Tento kanál je
obvykle doplňkovým
nadstavbovým oddílem

Tlumič oblouku snižuje
následky vnitřního oblouku
Aby se minimalizovali následky
vnitřního oblouku, je vnitřní
oblouk „směrován“ ven z
rozváděče pomocí tlumiče
oblouku, který je nainstalován v
zadní části zařízení. Standardní
vlastností

rozváděče, čímž se zvětší
rozměry rozváděče. Jako
alternativa ke kanálu může být
nainstalován komplikovaný a
drahý kanál pro odvod produktů
oblouku, který tyto produkty
směřuje do rozváděčové
místnosti. Rozváděč FMX je
navržen tak, aby byly oba
dopady značně sníženy, a tím
se v podstatě vyloučila potřeba
komplikovaného a nákladného
kanálu pro odvod produktů
vnitřního oblouku.

Neexistence mezifázových
zkratů minimalizuje tlak

Integrované oddíly snižují
tlak

V rozváděči FMX jsou všechny
vysokonapěťové součásti v přístupných oddílech jednopólově
izolované. Výhodou této
jednopólové izolace je, že
jedinou myslitelnou poruchou je
jednofázový zkrat, který je
způsoben např. nesprávným
připojením kabelů (při připojení
jednožilových kabelů, což je
dnes běžnou praxí).

Pomocí integrace různých
oddílů a díky jejich objemu se
podstatně snižuje tlak vnitřního
oblouku.
U rozváděče FMX jsou kabelová
připojení, vypínač a měřicí transformátory integrovány do
jednoho velkého kovově krytého
oddílu namísto jednotlivých
malých oddílů.
Prostor přípojnic více polí
rozváděče se skládá z jednoho
velkého oddílu bez přítomnosti
dalších přepážek mezi poli.

rozváděče FMX je použití
integrovaného tlumiče oblouku,
který zajišťuje snížení výfuku
plynů do rozváděčové místnosti.
Použitím keramických bloků s
absorpční plochou 9 m2 tento
tlumič významně rozptyluje a
filtruje produkty vnitřního
oblouku.
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Bezpečný při používání
V průběhu vývoje rozváděče byla bezpečnost obsluhy při práci na zařízení FMX jednou
z nejdůležitějších kritérií. V rámci FMX je bezpečnost obsluhy zajištěna různými
vlastnostmi rozváděče.

Oddíly chráněné proti
penetraci cizími předměty
Do rozváděče FMX není možné
náhodně proniknout částí těla
nebo pomocí nářadí. Co se
tohoto týká, tak všechny
vysokonapěťové oddíly jsou
navrženy se stupněm krytí
IP4X, a nízkonapěťový oddíl se
stupněm krytí IP3XD.
Kapacitní systém detekce
napětí pro ověření
bezpečného odpojení od
zdroje
Každé pole vypínače je
vybaveno standardním
třífázovým systémem detekce
napětí pro zkoušení napětí v
souladu s normou IEC 61243-5.
Systém detekce napětí obsluhu
informuje, zda je pole odpojeno
od zdroje nebo ne.
Provoz je možný pouze
při uzavřených dveřích
kabelového oddílu
Dveře kabelového oddílu lze
otevřít pouze tehdy, když je
vypínač v uzemněné a
uzamčené poloze. Uzemněná a
uzamčená poloha vypínače je
zachována i při odstranění dveří
kabelového oddílu. Tato poloha
také blokuje vypínač mechanicky
a elektricky, aby nemohl být
sepnut. Tím se udržuje
bezpečně uzemněná poloha,
zatímco jsou dveře odstraněny.
Ovládání vypínače je možné
pouze po opětovném
nainstalování dveří kabelového
oddílu.
Logické mechanické a
elektrické blokování brání
chybné manipulaci
Použitím blokování se u
rozváděče FMX zabraňuje
nesprávné manipulaci, která
může být provedena obsluhou.
Blokování je mechanické a
elektrické. Například, elektrické
a mechanické blokování
zabraňuje manipulaci s
přepínačem při sepnutém
vypínači. Veškeré mechanické
blokování je zkonstruováno tak,
aby přímo blokovalo pohon
vypínače.
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Testování kabelů je prováděno
pomocí integrovaného zařízení
(mimo prostor vysokého
napětí)
U rozváděčů FMX může být
testování kabelů provedeno bez
nutnosti přístupu do nebezpečných
vysokonapěťových prostorů.
Testování se provádí zasunutím
zkušebních tyčí do speciálně
navržených otvorů v panelu
manuálního ovládání. Otvory jsou
blokovány a jsou tak přístupné
pouze v bezpečném stavu.
Připojení/odpojení měřicích
transformátorů napětí od
primárního obvodu je možné
provést při uzavřených dveřích
prostoru vysokého napětí
Aby se zabránilo poškození
měřicích transformátorů napětí,
musí být během testování kabelů
nebo přípojnic odpojeny. U
rozváděčů FMX může být
připojení/odpojení transformátorů
provedeno velice bezpečně a
snadno pomocí ovládacího ústrojí
umístěného na manuálním
ovládacím panelu. Tím je zajištěno,
že obsluha nemusí mít při
připojování/odpojování transformátorů přístup do nebezpečných
prostorů vysokého napětí.
Moderní přitažlivý design
Kompletní konstrukce rozváděče
FMX je navržena takovým
způsobem, aby byl celý systém
bezpečný na dotek zvenčí. Použití
přitažlivého a inteligentního
designu zabraňuje, aby obsluha v
prostoru rozváděče byla zraněna
pohybujícími se díly nebo
součástmi, které ze zařízení
vyčnívají.

Nízké celkové náklady
Konstrukce rozváděčů FMX zaručuje velmi nízké náklady
spojené s vlastnictvím rozváděče po celou dobu jeho
životnosti.
Náklady po dobu životnosti mohou být rozděleny na pořizovací
náklady, instalační náklady, servisní náklady a nakonec na náklady
na likvidaci rozváděče. Veškeré náklady na vlastnictví jsou
ovlivněny různými vlastnostmi rozváděče. U rozváděče FMX jsou
tyto vlastnosti zkombinovány takovým způsobem, aby byly náklady
pro majitele co možná nejnižší, samozřejmě bez jakýchkoli ústupků
co se týká kvality rozváděče.

Nízké pořizovací náklady
Pořizovací náklady se skládají z
nákladů na nákup, přepravu,
umístění a instalaci rozváděče.
Pole s minimální šířkou
500 mm
Využitím kombinace technologie lité pryskyřice, modelování
elektrického pole a vakuové
technologie se inženýrům
společnosti Eaton podařilo
zkonstruovat pole FMX o šířce
minimálně 500 mm. Vzhledem
k tomu, že se typická instalace
rozváděče obvykle skládá z
velkého počtu polí, tak tato
kompaktní konstrukce
podstatně snižuje nároky na
velikost rozváděčové místnosti.
Kompaktní konstrukce také dělá
rozváděč FMX vysoce
flexibilním a ekonomicky
přitažlivým tam, kde se mají
nahrazovat stávající instalace.
Připojení kabelů z přední
strany (instalace zadní
stranou ke zdi)
Připojení kabelů z přední strany
je vlastností, která šetří náklady
na umístění. Díky tomuto
připojení zepředu může být
rozváděč FMX zadní stranou
nainstalován blízko ke zdi
místnosti, a to opět snižuje
náklady na budovu.
Integrovaný tlumič oblouku
Další standardní vlastností,
která snižuje náklady na
rozváděčovou místnost, je
integrovaný tlumič oblouku. V
normálním rozváděči jsou plyny
vyvolané vnitřním obloukem
vedeny ven z rozváděče pomocí
speciálního kanálu pro odvod
plynů připojeného k rozváděči.
Tato doplňková zařízení vyžadují
navíc prostor v rozváděčové
místnosti, a tím zvyšují náklady
na výstavbu budovy.

12 kV a 24 kV pole jsou
umístěny ve stejné skříni
Jak 12 kV verze, tak 24 kV
verze je umístěna ve stejné
kompaktní skříni. To znamená
podstatné úspory nákladů na
budovu, protože stejná
instalace se může použít i při
zvýšení provozního napětí
(modernizace).

Nízké provozní náklady
Provozní náklady se skládají z
nákladů na údržbu, na poruchu
a z toho vyplývajících
následných nákladů. Kromě
toho, taky technická životnost
součástí nebo modulů
rozhoduje o nákladech na
výměnu zařízení.
Robustní konstrukce s
minimálním počtem dílů
Provozní náklady rozváděče
mohou být navýšeny náklady na
poškozené díly, které vyžadují
výměnu, nebo náklady na
pravidelnou údržbu stanovenou
pro kritické součásti, které
nedosáhnou své očekávané
životnosti za předpokladu, že u
nich není prováděn servis.
Jedním z cílů návrhu bylo minimalizovat počet součástí, tak
aby se snížila pravděpodobnost
poškození rozváděče FMX
během jeho životnosti.
Robustní konstrukce FMX
využívající pouze nezbytné
součásti je založena na více než
sto letech zkušeností s
navrhováním a vyráběním
rozváděčů.

Kvalita výrobků je zaručena
předepsanými kusovými
zkouškami ve výrobním
závodě
Specialisté provádějí během
výroby polí různé předepsané
kusové zkoušky, což zajišťuje,
že pole dosahují takové kvality,
na kterou byly navrženy.
Komponenty izolované
epoxidovou pryskyřicí
Praktické výzkumné práce na
nainstalovaných rozváděčích
odhalují, že součásti izolované
epoxidovou pryskyřicí
používané v rozváděčích FMX
nevykazují žádné známky
stárnutí.
Bezúdržbový vakuový
vypínač (elektromagnetický
pohon a vakuová zhášedla)
Pružinové střádačové pohony
mají vždy mnoho pohybujících
se součástí, které pro správné
fungování vyžadují mazání.
Většina z těchto pohonů
vyžaduje během životnosti
rozváděče určitou pravidelnou
údržbu. U rozváděčů FMX se
žádný pružinový střádačový
pohon nepoužívá, místo toho je
zde použit bezúdržbový
elektromagnetický pohon. Tento
pohon se vyznačuje velmi
jednoduchou konstrukcí s
několika málo pohybujícími se
díly, které nepotřebují žádné
mazání.
Tento pohon je zkonstruován až
na 30 000 spínacích cyklů, ve
většině aplikací tedy není
potřeba žádných investic do
modernizace rozváděče během
jeho životnosti. Kromě toho
mohou vakuová zhášedla
snadno dosáhnout až 30 000
spínacích operací.

Bez plynu SF6
Rozváděč, který využívá plyn
SF6 jako izolační médium, má
určitou hodnotu úniku plynu.
Chcete-li u tohoto typu
rozváděče zachovat izolační
úroveň, je třeba kontrolovat tlak
plynu SF6 v nádobách, a
pravidelně ho během životnosti
zařízení doplňovat. U rozváděčů
FMX nemusí majitel vynakládat
další prostředky na kontrolování
a udržování požadované izolační
úrovně. Kombinace vakuových
zhášedel pro spínání,
technologie lité pryskyřice a
čistého vzduchu jako izolačního
média je šetrná k životnímu
prostředí a zachovává stejnou
úroveň kvality po celou dobu
životnosti zařízení FMX.

Nízké náklady na likvidaci
na konci životnosti
Úplná recyklace nebo
opětovné použití materiálů
Primární části rozváděče
FMX mají dobu životnosti
nejméně 30 let. V závislosti
na místě instalace systému
může být tato doba životnosti
prodloužena. Pokud se z
jakéhokoli důvodu učiní
rozhodnutí rozváděč FMX již
dále nepoužívat, může být plně
recyklován.
Dále bude rozváděč rozebrán a
roztříděn na různé materiály,
které mohou být a budou
roztříděny. Protože se v
rozváděčích FMX nepoužívají
žádné toxické materiály je
demontáž méně komplikovaná,
jedná se o operaci
hospodárnější z hlediska
nákladů a šetrnou k životnímu
prostředí. Rozebrané a
roztříděné materiály budou v
závislosti na materiálu
recyklovány nebo znovu
použity.
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Uživatelsky přívětivý
Prvním ze všech požadavků je bezpečná a spolehlivá
instalace. Druhým je instalace, která se pohodlně a
efektivně obsluhuje.
Druhému aspektu se ne vždy věnuje taková pozornost, kterou si
zasluhuje, ale to pro rozváděče FMX rozhodně neplatí. Rozváděče
FMX jsou navrženy tak, aby byly uživatelsky přívětivé a snadno se
s nimi pracovalo.
Všechny operace mohou být prováděny z přední strany rozváděče.
To znamená, že jak připojení kabelů (primární i sekundární kabely),
tak uživatelské rozhraní pro ovládání jsou umístěny na stejné
přední straně rozváděče. Logicky uspořádaný, uživatelsky přívětivý
panel pro elektrické ovládání a uživatelské rozhraní pro manuální
ovládání umožňují obsluze dělat svou práci co možná nejefektivněji
a nejbezpečněji.

Jednoduché a ergonomické připojení kabelů
Primární kabely

Sekundární kabely

Kabelové kónusy rozváděče
FMX jsou umístěny ve výšce
750 mm od podlahy. Tato výška
umožňuje obsluze relativně
snadno připojit primární kabely.
Kabelový oddíl rozváděče FMX
také disponuje dostatkem místa
pro připojení požadovaného
počtu kabelů s konektory, které
jsou na trhu k dispozici.

Připojování sekundárních kabelů
se provádí po otevření
nízkonapěťového oddílu v horní
části rozváděče. Nízkonapěťové
kabelové svorky jsou umístěny
tak, aby byla obsluha schopna
snadno připojit kabely, zatímco
stojí před rozváděčem.

V případě, že je připojen pouze
jeden kabel na fázi, jsou
kabelové kónusy pro snadnou
montáž umístěny více vpředu.

Jednoduché a přehledné ovládací panely
V rozváděči FMX jsou vestavěny
dva ovládací panely s jednoznačnými jednopólovými
schématy.

Jednoduché a bezpečné
připojení/odpojení měřicích
transformátorů napětí od
primárního obvodu

První (elektronický) ovládací
panel se nachází na dveřích
oddílu nízkého napětí. Na
základě požadavků koncového
zákazníka může mít tento panel
různé ovládací prvky. Koncový
zákazník si může zvolit, zda
chce ovládat rozváděč pomocí:

Pro připojení/odpojení měřicích
transformátorů napětí od
primárního obvodu je obvykle
nutný přístup do konkrétního
oddílu. U rozváděče FMX může
být připojení/odpojení těchto
transformátorů snadno provedeno
z přední strany rozváděče, a to
bez nutnosti přístupu do
nebezpečných vysokonapěťových
prostorů. Tyto transformátory na
straně kabelu mohou být
připojeny/odpojeny pomocí ústrojí
na manuálním ovládacím panelu.
Měřicí transformátory napětí na
straně přípojnic mohou být
připojeny/odpojeny pomocí
bezpečného a uživatelsky
přívětivého zařízení umístěného v
horní části rozváděče, přístupného
z přední strany.

• řídicího relé nebo
• tlačítek sepnout/rozepnout
nebo
• volicích přepínačů.
Druhý (manuální) ovládací panel
je umístěn za dveřmi v
prostřední části rozváděče.
Standardně má tento panel
ústrojí pro manuální ovládání
dvoupolohového přepínače. Toto
zařízení může být odpojeno
pomocí volicího přepínače
uzamykatelného visacím
zámkem. Standardem je také
ovládací páka pro manuální
vypnutí vypínače. Standardní
možností je i ústrojí pro
uzamčení mechanismu visacím
zámkem v uzemněné poloze.
Pro uzamčení různých poloh
visacím zámkem na ovládacím
panelu se mohou používat
běžné visací zámky, které jsou
na trhu k dispozici.
Dvěma ústrojími na tomto
manuálním ovládacím panelu
jsou ústrojí pro
připojení/odpojení měřicích
transformátorů napětí a zařízení
na testování kabelů.
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Snadné a bezpečné testování
kabelů
Speciální funkcí je integrace
zařízení na testování kabelů.
Zařízení umožňuje provádět
testování kabelů velmi snadno a
bezpečně, a bez jakýchkoli chyb
při připojování kabelů. Zařízení je
umístěné ve spodní části
manuálního ovládacího panelu a je
zajištěné tak, aby k němu byl
zabráněn přístup.

Šetrný k
životnímu prostředí
Jako všechny ostatní rozváděče vysokého napětí
společnosti Eaton, i rozváděč FMX je navržen tak, aby byl
v celém řetězci výrobkem šetrným k životnímu prostředí.
Jednou z klíčových strategických iniciativ společnosti Eaton je
dodávat výrobky šetrné k životnímu prostředí. Eaton si uvědomuje,
že kvůli tomu je potřeba se zaměřit na celý řetězec výrobku,
od jeho návrhu po demontáž. Optimálním stavem pro každou fázi
řetězce je, když v ní nenastane žádné ohrožení životního prostředí,
a na konci mohou být všechny materiály opětovně použity ve
stejném výrobku (princip „od kolébky ke kolébce“). Řetězec
výrobku může být rozdělen na čtyři hlavní fáze. Tyto fáze jsou návrh
(použité materiály) výrobku, montáž výrobku, fáze užívání výrobku
a nakonec rozebrání výrobku.
Výrobní závod společnosti Eaton v Hengelu (Nizozemsko) jedná
během vývojových a výrobních procesů zcela v souladu s pravidly
a postupy environmentálního certifikátu podle normy ISO 14001.

Konstrukce šetrná k životnímu prostředí
S ohledem na konstrukci
rozváděče se uplatňuje vize
„čím menší počet součástí, tím
lépe“. A to z toho důvodu, že
každá součást musí být
vyrobena, a tím pádem má
dopad na životní prostředí. Dále
se na životní prostředí uplatňuje
vliv různých materiálů.
Použití minimálního počtu
součástí
Rozváděč FMX je navržen tak,
aby využíval minimum materiálů
a zdrojů, aniž by to mělo vliv na
vlastnosti rozváděče. Například
použitím elektromagnetického
pohonu a integrovaných oddílů
byl dramaticky snížen počet
součástí ve srovnání s
konvenčním rozváděčem.
Materiály s žádným nebo
nepatrným dopadem na
životní prostředí
Eaton si pečlivě vybírá
materiály. Je důležité, aby byly
bezpečné pro obsluhu a šetrné
k životnímu prostředí – nejen
během používání, ale také na
konci životnosti.
U rozváděčů FMX se používá
kombinace pevné izolace
(epoxidové pryskyřice) a
vzduchu jako izolačního média.
Technologie lité pryskyřice v
kombinaci s modelováním
elektrického pole zajišťuje velmi
kompaktní a k životnímu
prostředí šetrnou konstrukci
rozváděče. Pro spínání se ve
zhášedlech vypínačů rozváděče
FMX používá vakuová technologie. Rozváděče FMX mohou
být na konci své životnosti bez
jakýchkoli problémů úplně
recyklovány.

Bez použití plynu SF6 pro
izolaci nebo spínání
V rozváděčích vysokého napětí
se plyn SF6 používá kvůli svým
dobrým izolačním vlastnostem.
Avšak emise plynu SF6 z
rozváděčů podstatně přispívají k
hrozbě skleníkového efektu a k
souvisejícím klimatickým
změnám. Plyn SF6 je uveden
na seznamu skleníkových plynů
v Kjótském protokolu. SF6 je
z pohledu životního prostředí
nejhorší ze šesti hlavních
skleníkových plynů s globálním
oteplovacím potenciálem
(GWP) 23 000.
V 80. letech společnost Holec
učinila zásadní volbu nepoužívat
v zařízeních vysokého napětí
plyn SF6 jako spínací a izolační
médium. V 80. letech měla
společnost Holec k dispozici
vlastní technologii SF6. Hlavním
důvodem pro nepoužívání plynu
SF6 byla složitost zacházení s
plynem vyžadovaná kvůli
toxicitě plynů, které byly v
kontaktu s vnitřním obloukem,
a potřeba dodatečných
bezpečnostních opatření při
používání na veřejných místech,
jako jsou obytné oblasti a
nákupní centra.

Efektivní využití
materiálů

Žádné servisní prohlídky
v místě instalace

Vedle energetických zdrojů je
během výroby kladen zvláštní
důraz na efektivní využití
materiálů. Například desky z
ocelových plechů se vyřezávají
s co nejmenším odpadem.
Zbylý materiál se používá pro
jiné součásti výrobku.

Vzhledem k tomu, že jsou
rozváděče FMX navrženy na
dobu životnosti nejméně 30 let,
tak systém po tuto dlouhou
dobu nevyžaduje údržbové
práce. Díky „zelené“ izolaci a
spínací technologii zde nejsou
po dobu jejich životnosti také
žádné úniky plynu SF6 a nejsou
potřebné žádné dodatečné
údržbové práce při kontrolách
tlaku plynu SF6.

Minimální energetické
ztráty během provozu

Opětovné použití nebo
recyklace materiálů

Pro zabránění energetickým
ztrátám v samotném systému
používají rozváděče FMX v
primárním obvodu minimální
počet přechodových spojů.
Všechny existující spínací body
využívají kontakty s optimálním
povrchem, a tím zabraňují
zbytečným energetickým
ztrátám.

Během rozebírání se rozváděč
FMX demontuje na součásti,
které se poté roztřídí dle
použitého materiálu. Dále
budou tyto součásti recyklovány
nebo opětovně použity. Protože
rozváděč FMX nepoužívá plyn
SF6, nejsou zde během
rozebírání rozváděče žádné
úniky tohoto plynu.

15

Přesně tak, jak chcete
Flexibilní využití sekundárních přístrojů, ochranných relé a automatizačních zařízení rozvoden
Každé použití tohoto typu
systému je jedinečné a Eaton
nabízí velký počet různých typů
a verzí polí. Pokud koncový
zákazník potřebuje v určité době
dodatečnou kapacitu v podobě
více polí, může být rozváděč
FMX snadno rozšířen směrem
doprava nebo doleva. Eaton si
uvědomuje, že koncoví zákazníci
mají svá vlastní přání a postupy
co se týká používání sekundárních přístrojů, ochranných
relé a automatizačních zařízení
rozvoden v rozváděči. Požadavky
na přístroje a relé specifické pro
určitého zákazníka byly v
průběhu vývoje rozváděče FMX
zohledněny. Výsledkem je
systém, který koncovým
zákazníkům umožňuje integrovat

přístroje dle jejich specifikace.
Díky velkému počtu ochran a
ovládacích možností si budou
koncoví zákazníci schopni
postavit takový rozváděč FMX,
který přesně odpovídá jejich
požadavkům.
Měřicí transformátory napětí
Všechna pole FMX mohou být
vybavena měřicími transformátory napětí izolovanými epoxidovou pryskyřicí (s požadovaným
převodem a třídou přesnosti
transformátoru) pro měření
napětí na straně kabelů nebo na
straně přípojnic. Obě verze
těchto transformátorů mohou
být bezpečně a snadno
připojeny/odpojeny.

Měřicí transformátory proudu
Měřicí transformátory proudu
izolované epoxidovou pryskyřicí
jsou průvlekového typu. Jsou
umístěny na primárních vodičích
za kabelovými kónusy. Je
možné připojit všechny
transformátory s běžnými
převody, výkony, jmenovitými
proudy a třídami přesnosti.
Ochranné a řídicí zařízení
Ochranné a ovládací zařízení se
nachází v oddílu nízkého napětí.
Tento oddíl je zcela oddělen a
má svá vlastní přístupová dvířka.
Na dvířkách je místo pro
jednopólové schéma a pro
osazení přístroji, jako jsou
ochranné relé, systémy detekce
napětí, měřicí přístroje, apod.

Rozváděč FMX je standardizován pro řadu ochran SEG
HighProtec. Nicméně se dá
přizpůsobit pro instalaci ochran
i jiných značek.
V případě, že je požadováno
více než jedno relé, může být
nízkonapěťový oddíl rozšířen.
Smart Grids
V nízkonapěťovém oddílu může
být také nainstalováno zařízení
pro dálkovou komunikaci mezi
poli nebo mezi systémy
automatizace. Díky těmto
možnostem se systém stává
vynikajícím řešením pro
současné i budoucí aplikace
Smart Grid.

Neměnný ve filosofii, flexibilní v návrhu
Rozváděč FMX je navržen na základě osvědčené technologie společnosti Eaton. Hlavním cílem této technologie je
zvýšit bezpečnost a spolehlivost v kompaktnější a cenově výhodnější rozváděč.

Výhody fixní konstrukce….
Fixní konstrukce obsahuje
různé prvky, které zajišťují
optimální spolehlivost
rozváděče.
Stálé propojení vypínače a
zbytku systému
Stálé a jednoduché vzájemné
propojení mezi vypínačem a
ostatními stálými částmi
systému (kabel a přípojnice)
zajišťuje robustní a spolehlivý
systém.
Optimální bezpečnost díky
stále blokované skříni
Optimální bezpečnost je
realizována integrací všech
primárních částí do fixní skříně.
Přístupu do vysokonapěťových
oddílů v rozváděči je zabráněno
pomocí bezpečnostního
blokování. V těchto oddílech
jsou všechny primární části po
celou dobu životnosti izolovány
pomocí epoxidové pryskyřice.
Ovládání rozváděče je velmi
jednoduché a je možné ho
provádět pouze při uzavřených
oddílech vysokého napětí.
Ovládací panely jsou umístěny
na přední straně rozváděče, kde
je také umístěno uzamykatelné
blokovací zařízení, které
zajišťuje bezpečný stav pro
obsluhu.
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Doplňková flexibilita … kontrola a výměna vypínače
Spolehlivý vypínač
Pro ovládání vypínače se
využívá pohon nejmodernější
elektromagnetické konstrukce.
Tento elektromagnetický pohon
a vakuová zhášedla, která
ovládá, jsou testována na
30 000 spínacích operací při
plném zatížení a 100 spínacích
operací při zkratu. Tento počet
spínacích operací v kombinaci s
jednoduchou konstrukcí pohonu
nevyžaduje žádnou údržbu ani
výměnu vypínače. Kromě toho
tato bezúdržbová fixní
konstrukce reaguje na
současný nedostatek technicky
kvalifikovaných pracovníků,
který bude v budoucnosti ještě
horší.

Navzdory tomu, že fixní
konstrukce FMX má všechny
vlastnosti přispívající k
optimální spolehlivosti, někteří
zákazníci stále chtějí mít
možnost velmi jednoduše a
rychle otestovat, provést
údržbu a/nebo vyměnit vypínač.
Pro splnění požadavku trhu byla
tato flexibilita přidána do fixní
konstrukce rozváděče FMX.
Kontrolér pro indikaci stavu
pohonu
Rozváděč FMX je vybaven
funkcí „kontroly zdraví“ pro
zkoušení kvality vypínače.
Pomocí kontroléru se sleduje
kvalita pohonu vypínače. Tento

kontrolér například monitoruje
sepnutí a rozepnutí obvodu.
Stav je prezentován dálkově
nebo na manuálním ovládacím
panelu.
Snadná a rychlá výměna
vypínače
Vypínač rozváděče FMX může
být vyměněn za méně než 30
minut. Pro vyjmutí vypínače
stačí jen několik kroků. Pomocí
jednoduchého nástroje bude
vypínač přesunut z horizontální
do vertikální polohy a poté
vyjmut. Tato procedura
vyžaduje minimální pracovní
prostor v přední části pole.
Zapojení nového vypínače může
být v opačném pořadí
provedeno s minimálním úsilím.
Protože je systém založen na
fixní technologii, jsou primární
kontakty konstrukčně
jednoduché a robustní. Tím se
zajistí, že se kontakty při
výměně nepoškodí. Během
výměny vypínače může zbytek
rozváděče zůstat pod napětím,
čímž se minimalizuje dopad na
síť. Kvůli optimální bezpečnosti
obsluhy byly při vytaženém
vypínači provedeny zkoušky
odolnosti proti vnitřnímu
oblouku v oddílu přípojnic a
sousedních polích.

Typy polí
Volitelně

Volitelně

Volitelně

Volitelně

Volitelně

Volitelně

Volitelně

Pole vypínače

Vakuový
vypínač

Dvoupolohový
přepínač

2 kabely

Volitelně

Pole podélné spojky přípojnic

3 kabely

Kapacitní
systém detekce
napětí

Měřicí
transformátor
napětí na
kabelu
(odpojitelný)

Měřicí
transformátor
napětí na
přípojnici
(odpojitelný)

Měřicí
transformátor
proudu

Rozměry (mm)
CB 1600 A
CB 2000 A

BS 1250 A

500

1000

1200

BS 1600 A
BS 2000 A

2100

CB 630 A
CB 800 A
CB 1250 A

1325

Hloubka: 1450 mm
Výška dodatečné nadstavbové skříně: 500 mm pro skříň s transformátory napětí na straně přípojnic, 150 mm pro skříň pro odvod plynů z přípojnicového oddílu,
500 mm pro nadstavbovou chladící skříň přípojnic pro panely s jmenovitým proudem 2000 A.
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Technické údaje
Rozváděčový systém FMX

Jmenovité napětí
Impulsní výdržné napětí
Výdržné napětí při síťové frekvenci
Jmenovitá frekvence
Odolnost proti vnitřnímu oblouku
Kategorie ztráty nepřerušenosti provozu
Třída přepážky
Uzemňovací obvod
Přístup do oddílu vypínače/kabelů
Přístup do oddílu přípojnic

kV
kV
kV
Hz

kA - s

Stupeň krytí oddílů VN (volitelný)
Stupeň krytí oddílů NN
Teplotní klasifikace

12 kV

17,5 kV

24 kV

12
75
28
50
AFL 25 kA - 1 s
LSC2B
PM
25 - 3
Blokovaný
Pomocí nástroje/
Nepřístupný
IP4X
IP3XD
- 5 °C vnitřní

17,5
95
38
50
AFL 25 kA - 1 s
LSC2B
PM
25 - 3
Blokovaný
Pomocí nástroje/
Nepřístupný
IP4X
IP3XD
- 5 °C vnitřní

24
125
50
50
AFL 25 kA - 1 s
LSC2B
PM
25 - 3
Blokovaný
Pomocí nástroje/
Nepřístupný
IP4X
IP3XD
- 5 °C vnitřní

Systém přípojnic
Jmenovitý proud
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud
Jmenovitý dynamický výdržný proud

A
kA - s
kA

2000
25 - 3
63

2000
25 - 3
63

2000
25 - 3
63

Vypínač - přívod a podélná spojka
Jmenovitý proud
Jmenovitý zkratový vypínací proud
Jmenovitý zkratový zapínací proud
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud

A
kA
kA
kA - s

1250 - 1600 - 2000
25
63
25 - 3

1250 - 1600 - 2000
25
63
25 - 3

1250 - 1600 - 2000
25
63
25 - 3

A
kA
kA
kA - s

630 - 800
25
63
25 - 3
E2, C2
100

630 - 800
25
63
25 - 3
E2, C2
100

630 - 800
25
63
25 - 3
E2, C2
100

A

400

400

400

A

O-0,3 s-CO-15 s-CO
M2
50
35
70
30 000
30 000
24, 48, 60,110, 220 Vdc
110/230 Vac

O-0,3 s-CO-15 s-CO
M2
50
35
70
30 000
30 000
24, 48, 60,110, 220 Vdc
110/230 Vac

O-0,3 s-CO-15 s-CO
M2
50
35
70
30 000
30 000
24, 48, 60,110, 220 Vdc
110/230 Vac

< 20
< 20
1000
M0

< 20
< 20
1000
M0

< 20
< 20
1000
M0

Vypínač - vývod
Jmenovitý proud
Jmenovitý zkratový vypínací proud
Jmenovitý zkratový zapínací proud
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud
Třída vypínače
Počet spínacích cyklů při zkratovém proudu
Jmenovitý vypínací proud jednotkové
kondenzátorové baterie
Mechanismus vypínače
Jmenovitý sled spínaní
Třída mechanismu vypínače
Doba vypnutí
Stejnosměrná složka
Doba sepnutí
Počet operací elektromagnetického pohonu
Počet operací vakuového zhášedla
Pomocné napětí
Mechanismus dvoupolohového přepínače
Doba vypnutí
Doba sepnutí
Počet operací dvoupolohového přepínače
Třída přepínače

ms
%
ms

V

s
s

Normy
Rozváděč FMX splňuje následující mezinárodní normy
IEC 62271-1
Společná ustanovení
IEC 62271-100
Vypínače střídavého proudu na napětí nad 1000 V
IEC 62271-102
Odpojovače a uzemňovače střídavého proudu na napětí nad 1000 V
IEC 62271-200
Kovově kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad
1 kV do 52 kV včetně
IEC 60044-1
Transformátory proudu
IEC 60044-2
Induktivní transformátory napětí
IEC 60529
Stupně ochrany krytem
IEC 61850
Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích
IEC 61243-5
Práce pod napětím - Zkoušečky napětí - Část 5: Systémy detekce napětí
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Síla spojení

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 elektrické energie a
řízení Vám Eaton umožňuje spravovat proaktivně Váš kompletní
energetický systém poskytováním elektrotechnických řešení,
které učiní vaše aplikace bezpečnějšími, spolehlivějšími a vysoce
účinnými. Navštivte www.eaton.com/electrical.
Všechny výše uvedené jsou ochranné známky společnosti Eaton Corporation nebo jejich
dceřiných společností. Eaton má licenci na užívání značky Westinghouse v Asii a Tichomoří.
© 2009 Eaton Corporation.

Společnost Eaton zajišťuje, aby
energie byla vždy spolehlivě,
bezpečně a hospodárně
přivedena tam, kde jí je právě
potřeba. Odborníci společnosti
Eaton disponující
bezkonkurenčními znalostmi o
hospodaření s energií, dodávají
konkrétní, integrovaná řešení
šitá na míru zákazníkům a
splňující jejich nejnaléhavější
potřeby.

Naší snahou je dodávat správná
aplikační řešení dle potřeb
zákazníků a požadavků trhu.
Pro lídry na trhu jsme optimální
volbou, nejen pro naše inovativní
produkty, ale především díky
osobnímu přístupu, který
představuje nejvyšší prioritu pro
dosažení jejich úspěchu. Pro
další informace navštivte
webovou stránku
www.eaton.com/electrical.

Výrobky vysokého napětí společnosti Eaton v energetickém řetězci

Doly
Elektrárny

2 3 5 6 7 8

Námořní
aplikace
Zelená energie

6 7

1 2 5

Infrastruktura
2 3 5 6 7 8

Obchodní budovy
1 2 4 5 6 7

Hlavní
rozvodny
Těžký průmysl

5 6 7 8

6 7 8

Distribuční
rozvodny

Obchody a
kancelářské
budovy

3 5 6 7 8

Transformátorové
stanice 1 2
Obytné
budovy

Výroba
elektrické
energie

Servisní
služby

Zpracovatelský
průmysl

Průmysl

2 5 6 7 8

1 3 4 5 6 7 8

Zelená energie
1 2

1 Magnefix

2 Xiria (blokový typ)

3 Xiria E (rozšiřitelný typ)

4 Xiria M (měření)

5 SVS

6 Power Xpert® FMX

7 Power Xpert® UX

8 MMS

Eaton Elektrotechnika s.r.o.
Komárovská 2406
193 00 Praha 9
Česká republika
Třebovská 480
562 03 Ústí nad Orlicí
Česká republika
http://www.eaton.cz

Informace uvedené v tomto dokumentu
odrážejí obecné charakteristiky zmíněných
výrobků v době vydání a nemusejí odrážet
jejich budoucí charakteristiky. Eaton
Corporation si vyhrazuje právo upravit obsah
tohoto dokumentu a charakteristik zmíněných
výrobků bez předchozího upozornění. Eaton
Corporation nenese odpovědnost za případné
chyby nebo vynechání informací v tomto
dokumentu.
© 2012 Eaton Corporation
Všechna práva vyhrazena.

Eaton Electric s.r.o.
Drieňová 1/B
821 01 Bratislava
Slovensko
http://www.eaton.sk
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