Power Xpert® UX
Rozváděč vysokého napětí dle IEC

• Testován dle normy IEC 62271-200
17,5 kV, až do 50 kA - 3 s
24 kV, až do 25 kA - 3 s

• Vzduchem izolovaný rozváděč
• Odolný proti vnitřnímu oblouku
• LSC2B-PM

UX
Bezpečný a spolehlivý rozváděč
vysokého napětí

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

Eaton Corporation je celosvětovým lídrem v konstruování,
výrobě a prodeji bezpečných, spolehlivých a vysoce výkonných rozvodných energetických zařízení vysokého napětí, které jsou v souladu s normami IEC, GB a ANSI.

Kompletní globální řešení rozváděčů vysokého napětí
Eaton, přední lídr v konstruování a výrobě zařízení pro rozvod
elektrické energie a pro ochranu v elektroenergetickém průmyslu,
nabízí rozsáhlou řadu řešení v oblasti vysokého napětí (VN), tak
aby vyhověl potřebám prakticky každé aplikace. Řešení aplikací
vysokého napětí společnosti Eaton poskytuje nepřebernou řadu
výrobků pro každý požadavek trhu, a to od výrobků využívajících
moderní konstrukce, která umožňuje snadný přístup, údržbu a
úsporu prostoru, až po výrobky odolné proti vnitřním obloukům,
které zvyšují bezpečnost. Kromě toho globální servisní síť
společnosti Eaton poskytuje maximální zákaznickou podporu ve
všech oblastech světa.
Jako jeden z mála kompletně integrovaných a diverzifikovaných
průmyslových výrobců na světě Eaton navrhuje nejen zařízení VN,
ale také klíčové součásti, které tvoří řešení VN – od ocelových
skříní a oddílů pro vypínače po vakuová zhášedla, vypínače,
přípojnicové systémy a pojistky.

Řada vysokonapěťových
rozváděčů společnosti
Eaton bez plynu SF6

Výsledkem dědictví společnosti Eaton v oblasti VN, posílené
akvizicemi společností jako jsou Westinghouse DCBU, Cutler
Hammer, MEM a Holec, byl v průběhu mnoha let pokrok v
technologii vysokého napětí a získávání mezinárodních patentů.
Součástí kompletního elektrotechnického řešení PowerChain
společnosti Eaton – které pomáhá firmám minimalizovat rizika a
zároveň zvyšovat spolehlivost a bezpečnost, zefektivnit náklady,
využít kapitál – jsou zařízení vysokého napětí společnosti Eaton,
které splňující všechny platné normy a certifikace IEC, NEMA /
ANSI, GB, UL, IEEE, KEMA a CSA.
Pokud jde o řešení aplikací vysokého napětí, můžete věřit jménu s
dlouhou historií osvědčenou kvalitou: Eaton.
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UX
Bezpečný s spolehlivý VN rozváděč s vestavěnou udržitelností
Inovativní ve své konstrukci pocházející z řady Unitole,
více než čtyřicetiletou praxí výroby vakuových vypínačů a
zcela úplné certifikaci nezávislou třetí stranou dle norem
IEC 62271-100 a IEC 62271-200 je nová řada vzduchem
izolovaných kompaktních rozváděčů vysokého napětí ve
výsuvném provedení UX společnosti Eaton vedoucím
rozváděčem v oblasti průmyslu co se týká bezpečnosti,
spolehlivosti, výkonnosti a udržitelnosti.
Znalosti a porozumění
Společnost Eaton má více než
80 let zkušeností v oblasti návrhu, výroby a použití vysokonapěťových rozváděčů. V čele
technologického pokroku jsme
před 80 lety propagovali používání vakuové technologie, a před
50 lety jsme představili izolaci
pomocí epoxidové pryskyřice.
Eaton je stále vysoce angažovaný v rozvoji, inovaci a
zdokonalovaní – stejně jako ve
zmenšování velikosti a snižování
nákladů.
Miliony našich vakuových zhášedel jsou v provozu ve všech možných typech prostředí na světě,
a zajišťují tak nejširší škálu aplikací. Jsou to právě tyto znalosti,
porozumění a zkušenosti, které
dělají ze společnosti Eaton logickou volbu pro bezpečné řízení a
ochranu rozvodných soustav.
Rozváděč UX je zvláště vhodný
pro zajištění řízení a ochrany kabelů, transformátorů, kondenzátorů a motorů používaných v
mnoha odvětvích. Rozváděče UX
vlastně vynikají všude tam, kde
je nutné spínání, řízení a chránění aplikací vysokého napětí.

Konstruovaný podle
nejvyšších standardů kvality
Rozváděč UX je navržen s úplným oddělením všech hlavních
oddílů pomocí uzemněných kovových přepážek a typově odzkoušen nezávislou třetí stranou
podle nejnovější normy IEC
62271-200, a je vybaven nejnovější řadou vakuových vypínačů
typu W-VACi dle IEC společnosti
Eaton, které jsou také typově
odzkoušené nezávislou třetí
stranou v souladu s normou
IEC 62271-100.
Naši inženýři díky využití nejmodernější technologie společnosti
Eaton a výrobě v souladu s
nejvyššími standardy kvality
integrovali do rozváděčů klíčové
technologie, jako jsou konstrukce
vypínače a pohonu, vakuová
technologie, pevná izolace a
modelování elektrického pole,
tak aby zkonstruovali spolehlivé
a kompaktní zařízení, které těží
z osvědčených postupů uplatněných v naší aktuální řadě výrobků
vysokého napětí.

Kompletní řada kompaktních rozváděčů šetrných k životnímu prostředí se jmenovitým
proudem až 4000 A
Systém, který zahrnuje kompletní řadu rozváděčů se jmenovitým proudem až 4000 A,
využívá pouze technologie a
materiály šetrné k životnímu
prostředí. Rozváděč UX je
založen na vakuové technologii
a vzduchové izolaci, a je proto
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ideální alternativou k rozváděčům izolovaným pro životní prostředí škodlivým plynem SF6.
Je také vyráběn s použitím plně
recyklovatelných materiálů,
což zajišťuje, že na konci své
životnosti může být výrobek
bezpečně a efektivně recyklo-

ván – čímž je zajištěno zcela
udržitelné řešení pro aplikace s
vysokonapěťovými rozváděči.
Některé příklady použití:
• Distribuce elektrické
energie
• Těžební průmysl

• Vodárny a čističky
odpadních vod
• Obchodní budovy
• Průmyslové závody
• Těžba ropy a plynu (na
pevnině i na moři)
• Námořní aplikace
• Letiště a nemocnice

Celosvětově špičková technologie se
zabudovanou bezpečností
Kombinací vyspělé technologie s osvědčenými
inženýrskými kvalitami poskytuje řada rozváděčů UX
nejvyšší standardy bezpečnosti a spolehlivosti, a to bez
ohrožení konkurenceschopnosti.
Jako průkopník ve vakuové technologii a technologii zhášení
elektrických oblouků, která je více jak 40 let zdokonalována, má
společnost Eaton miliony vakuových zhášedel úspěšně pracujících v
mnoha aplikacích po celém světě; srdcem rozváděčů UX je
nejnovější vakuový vypínač W-VACi společnosti Eaton.

Minimální provozní
náklady díky:

Nepatrný dopad na
životní prostředí

• Robustní bezúdržbové
konstrukci s minimálním
počtem součástí
• Vypínači W-VACi s dlouhou
životností více jak 20 000
spínacích operací bez
nutnosti aktivní údržby
• Zdokonalené konstrukci
kontaktů vakuového
zhášedla, která zabraňuje
místnímu propálení, vytváří
méně tepla a minimalizuje
mechanické poškození
elektrod, to vše k zajištění
delší životnosti.
• Nejsou nutné kontroly tlaku
plynu SF6 a speciální
postupy pro doplňování
tohoto plynu
Nízké náklady na likvidaci na
konci životnosti díky:
• Vakuové spínací technologii
• Vzduchové izolaci
• Možné recyklaci nebo
opětovnému použití všech
materiálů
• Nejsou nutné žádné speciální
postupy pro vyřazení z
provozu

Zpřísňování globálních právních
předpisů týkajících se používání
skleníkových plynů, jakým je
plyn SF6, a zvyšování nákladů
souvisejících s jeho likvidací
dělá z vakuové technologie s její
spolehlivostí, nízkými nároky na
údržbu a nepatrným dopadem
na životní prostředí volbu pro
dnešek i budoucnost.
Zatímco se svět snaží omezit
množství plynu SF6 používaného ve všech aplikacích, je na
zodpovědnosti uživatelů rozváděčů elektrické energie, aby si
našli tam, kde je to vhodné,
alternativy k plynu SF6 jako
izolačnímu a spínacímu médiu.
Rozváděčové systémy se vzduchovou a pevnou izolací a
vakuovou spínací technologií
jsou spolehlivou, bezpečnou a
hospodárnou alternativou pro
použití v elektrických soustavách pod 36 kV, a proto by se
měly používat namísto rozváděčů izolovaných plynem SF6.
Moderní rozváděče vysokého
napětí využívající vakuovou
technologii společně se
vzduchovou izolací a epoxidovou pryskyřicí poskytují:
• Minimální počet součástí a
komponent
• Nejsou nutné žádné speciální
požadavky na likvidaci rozváděče na konci jeho životnosti
• Použité materiály šetrné k
životnímu prostředí
• Pro spínání a izolaci se
nepoužívá plyn SF6 („zelené“
spínání)
• Není zde riziko poškození
kvůli únikům plynu SF6 nebo
vedlejších toxických produktů
• Energeticky efektivní výroba
a montáž s energetickými
zdroji šetrnými k životnímu
prostředí
• Minimální počet přechodových spojů zajišťuje provozně
nízké energetické ztráty
• Jsou použity pouze znovu
použitelné a/nebo
recyklovatelné materiály

Uživatelsky přívětivý
• Připojení kabelů a uživatelská
rozhraní pro ovládání jsou na
stejné straně zařízení
• Snadné připojení několika
kabelů na fázi je zajištěno
pomocí standardních
stahovacích ok
• Místa vstupu pro sekundární
kabely jsou na obou stranách
horní desky oddílu nízkého
napětí
• Kabelový kanál pro
sekundární kabely prochází
celou délkou rozváděče, tak
aby se usnadnilo zapojení
kabelů mezi jednotlivými poli
• Sekundární kabelové svorky v
nízkonapěťovém oddílu jsou
umístěny v dobře dosažitelné
výšce
• Jednoznačné ovládací panely
zkombinované s aktivním
jednopólovým schématem

Úplně typově otestován dle nejnovějších norem IEC
Rozváděče jsou typově testovány podle nejnovější normy
IEC 62271-200 a mají certifikaci
udělenou nezávislou třetí stranou prokazující klasifikaci odolnosti proti vnitřnímu oblouku
AFLR od 25 kA po dobu
1 sekundy až do 40 kA po dobu
1 sekundy a pro 50 kA po dobu

0,5 sekundy. To znamená, že
existuje pouze minimální riziko
ohrožení obsluhy v nepravděpodobné situaci, jakou je vznik
vnitřního oblouku v kabelovém
oddílu, oddílu vakuového vypínače nebo v oddílu přípojnic, a
to v jakémkoli směru: dopředu,
dozadu a do boků rozváděče.

Bezpečnost, spolehlivost
a výkonnost

Spolehlivý a bezpečný v
provozu

• Oddíly jsou chráněné proti
penetraci cizími předměty
• Klasifikace odolnosti proti
vnitřnímu oblouku AFLR
zaručuje bezpečnost obsluhy
v nepravděpodobném
případě, jakým je vznik
vnitřního oblouku
• Provoz je možný pouze při
uzavřených dveřích oddílu
vypínače
• Logické mechanické a
elektrické blokování
zabraňuje nesprávné
manipulaci
• Kapacitní systém detekce
napětí pro ověření
bezpečného odpojení od
zdroje
• V nepravděpodobném
případě, jakým je porucha
vakuového zhášedla, nedochází k ohrožení obsluhy a
neuvolní se žádné škodlivé
plyny
• Opotřebení kontaktů
vakuových zhášedel je
zanedbatelné
• Plně zapouzdřená vakuová
zhášedla
• Méně pohybujících se částí
oproti ostatním technologiím
zhášení elektrického oblouku

• Kompletní konstrukce je
certifikována nezávislou třetí
stranou v souladu s normou
IEC 62271-200
• Testován na odolnost proti
vnitřnímu oblouku v souladu s
normou IEC 62271- 200
• Zajištění kvality v souladu s
normou ISO 9001
• Separované oddíly pro kabel,
vakuový vypínač a přípojnice
• Integrovaný kanál pro výfuk
plynů
• Kusově testován

Nízké náklady po dobu
životnosti
Nízké pořizovací náklady díky:
• Kompaktním půdorysným
rozměrům
• Přístupu ke kabelům zepředu
nebo zezadu
• Přívodu kabelů buď shora,
nebo zdola
• Snadno přístupnému
kabelovému oddílu zaručující
jednoduché připojení kabelů
• Integrovanému kanálu pro
výfuk plynů
• Konfiguraci instalace zadní
stranou ke zdi s přístupem ke
kabelům zepředu
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Rozváděčový systém UX s vakuovou technologií
Základní konstrukce
UX se vyznačuje modulární konstrukcí, zajišťující možnost
použití jakékoli kombinace polí a jmenovitých parametrů.
Kromě toho zde není žádné omezení počtu polí, která mohou být
v instalaci použita, protože několik úseků rozváděče může být
snadno spojeno dohromady. Vzhledem k tomu, že pole mohou být
rychle smontována a připojena, je flexibilní uvedení rozváděče do
provozu další výhodou.

1
1

Kanál pro výfuk plynů

Tento integrovaný kanál odvádí
plyny vytvořené vnitřním
obloukem. K dispozici jsou
volitelné standardní díly pro
rozšíření kanálu, a také příruby a
mřížky pro vypouštění plynů
mimo rozváděčovou místnost.

2

3
2

Nízkonapěťový kabelový
kanál pro propojení
vodičů mezi poli

4

Úplně oddělený kovový kabelový
kanál je namontován na horní
část každého rozváděčového
pole, tyto kanály se spojují a
vytvářejí tak souvislý nízkonapěťový kabelový kanál vedoucí po
celé délce rozváděče.

5
3

Oddíl nízkého napětí
6

Prostor je oddělen pomocí
uzemněných kovových přepážek
a je v něm dostatek místa pro
řídicí a ochranné přístroje.

6

7

8

9

10

11

vynikající bezpečností, spolehlivostí a výkonností
4

Přípojnicový oddíl

Přípojnice jsou umístěné ve
svém vlastním kovově krytém
uzemněném oddílu, který ústí
do kanálu pro výfuk plynů.
Přípojnice jsou úplně izolované
po své celé délce a jsou typově
testovány na jmenovitý proud
až 4000 A, a na jmenovitý
krátkodobý výdržný proud až
50 kA po dobu 3 sekund.
Jednotlivé úseky rozváděče
jsou odděleny epoxidovými
průchodkami.
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Měřicí transformátory
proudu

Měřicí transformátory proudu
zalité v pryskyřici s širokým
rozsahem jmenovitých hodnot
se dodávají standardně,
volitelnou možností je použití
nízkonapěťových transformátorů
proudu s vinutým jádrem a to
na stejném místě.

5

Oddíl vakuového
vypínače

Oddíl je zcela oddělený uzemněnými kovovými přepážkami se
svým vlastním kanálem pro
odvod přetlaku do kanálu pro
výfuk plynů, a poskytuje
všechna bezpečnostní blokovací
ústrojí vyžadovaná pro bezpečný
a spolehlivý provoz vakuového
vypínače. Tlačítka manuálního
ovládání umožňují při uzavřených
dveřích kompletní manipulaci s
vakuovým vypínačem z přední
strany rozváděče. Vypínač je
vzájemně mechanicky blokován
se dveřmi oddílu tak, že se
dveře nedají otevřít, dokud není
vypínač vypnutý a vysunutý do
testovací polohy.
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Měřicí transformátory
napětí

Měřicí transformátory napětí jsou
dostupné ve třech možných konfiguracích: Nevýsuvné provedení,
výsuvné provedení se zákryty,
výsuvné provedení bez zákrytů.
Všechny konfigurace jsou vybaveny výsuvnými primárními pojistkami. Dveře oddílu mohou být
blokovány s uzemňovačem, tak
aby bylo zajištěno, že dveře
mohou být otevřeny, pouze když
jsou kabely uzemněny. Měřicí
transformátory napětí ve výsuvném provedení se zákryty
mohou být odpojeny od obvodu
při zavřených dveřích oddílu i v
případě, že jsou kabely pod napětím. Dveře lze poté bezpečně
otevřít a následně vyjmout transformátory z rozváděče.

6

Automatické zákryty

Nezávisle na sobě ovládané
automatické uzemněné kovové
zákryty pro připojení, jak vedení
(přípojnice), tak zátěže (kabelu)
mohou být v uzavřené poloze
uzamčeny visacím zámkem.
Když je vypínač v testovací
nebo odpojené poloze, zákryty
se automaticky uzavřou, aby se
zabránilo náhodnému dotyku s
částmi pod napětím.

10

Kabelové připojení

Dostatečně velký kabelový oddíl
počítá s až 9 jednožilovými
kabely na fázi, které jsou přivedené z dolní části rozváděče a
jsou na konci vodičů ukončené
stahovacími oky. Připojení se
provádí ve spodní části každého
pole rozváděče.
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Uzemňovač

Uzemňovač se ovládá z přední
strany rozváděče a má mechanické ukazatele pro znázornění
polohy. Okénko umožňuje
pohledem přímo zjistit polohu
uzemňovače. Uzemňovač je
mechanicky vzájemně blokován
s vypínačem nebo se stykačem,
a to tak, že se obvod může
uzemnit pouze, pokud se vozík
nachází ve zkušební/odpojené
poloze. Jako dodatečné
bezpečnostní opatření může být
obvod uzemňovače mechanicky
vzájemně
blokován s
dveřmi
kabelového
oddílu.
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Uzemňovací přípojnice

Systém uzemňovacích přípojnic
je zkonstruován pro snadné a
efektivní vytvoření propojení
mezi uzemněním rozváděče a
uzemněním rozvodny. Systém
uzemňovacích přípojnic byl
otestován na vnitřní poruchy,
probíhá vertikálně a horizontálně
každou sekcí pole a je připojen
k uzemňovači, pokud se s ním
počítá.
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Řízení a ochrana

1

Nízkonapěťový oddíl
ochrany a řízení

Zřetelný a snadno ovladatelný
panel se všemi řídicími a
signalizačními údaji.

1
2

2
3
4

6
7
8

Ochranné relé

Eaton má svoji vlastní řadu
upřednostňovaných relé, která
mohou být standardně namontována do rozváděče. Nicméně
dveře oddílu mohou být dle přání
zákazníka vybaveny specifickými
ochrannými relé od jakéhokoli
výrobce.

5
3

Jednopólové schéma

Jednoznačné jednopólové
schéma každého obvodu.

4
9

Měření s přepínačem
fází

Volitelné osazení ampérmetru s
přepínačem fází.

10

Volitelné osazení voltmetru s
přepínačem fází.

5
11

9

Systém detekce
napětí

Každé pole vypínače může být
vybaveno volitelným standardním třífázovým systémem
detekce napětí pro detekci
napětí dle normy IEC 61243-5.
Tento systém je řízen kapacitním děličem připojeným mezi
izolátory kabelového připojení a
zobrazuje obsluze, zda-li je
připojený kabel pod napětím.

6

Ukazatel polohy
vypínače

Indikátor polohy vypínače
určuje, zda je vypínač v
sepnuté/provozní poloze nebo v
rozepnuté/testovací poloze.

Jasný a zřetelný ovládací panel pro uživatelsky přívětivé ovládání
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7

Elektrické ovládání s
ukazatelem stavu
vypínače

Ukazatel stavu vypínače
sepnuto/rozepnuto.
Ovládací přepínač vypínače
sepnuto/rozepnuto.
Volitelná indikace stavu pružinového střádačového pohonu
„nastřádáno“ pomocí LED diod.

8

Indikátor
uzemňovače

Volitelná indikace stavu
uzemňovače sepnuto/rozepnuto
pomocí LED diod.
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Kontrolní okénka

Kontrolní okénko na dveřích
oddílu vypínače umožňuje
vizuální určení polohy vypínače,
a to:
• Stav vypínače
• Stav pružinového
střádačového pohonu
Kontrolní okénko na dveřích
kabelového oddílu umožňuje:
• Určit stav uzemňovače
• Provést vizuální kontrolu
připojení kabelů
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Manuální ovládání
vypínače

Tlačítka sepnutí a rozepnutí
vypínače

11

Pohybový
mechanismus
vypínače

Mechanismus pro
zasunutí/vysunutí vypínače

Klíčové technologie společnosti Eaton

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.

energii oblouku. Opotřebení
kontaktů ve vakuovém zhášedle
je proto zanedbatelné.

1

Vakuová zhášedla jsou
bezúdržbová a jsou
certifikována na vysoký počet
(až 30 000) spínacích operací.

2

4
5

3
1. Vlnovec

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 velmi nízké

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

Pevná izolace využívající technologii lité pryskyřice
Epoxidová pryskyřice je vysoce
kvalitní primární izolační
materiál. Konstruktéři Eatonu
využili technologii lité pryskyřice
jako pevné izolace s cílem
vytvarovat součástí, tak aby
bylo dosaženo vyhovující
izolace, robustní konstrukce a
optimálního chlazení.

Vlastnosti

Eaton s více než 50 lety
zkušeností s navrhováním a
výrobou součástí z odlévané
pryskyřice zjistil, že nejlepším
řešením je vložit vodiče a
vakuová zhášedla přímo do
lisovaného dílu, tak aby byla
vytvořena jednopólová
zapouzdřená jednotka.

• Chrání proti mechanickým
vlivům, nárazům a vibracím

• Vysoká mechanická pevnost
zajišťuje zvýšenou trvanlivost
a mechanickou životnost
jednopólové jednotky
• Chrání proti nepříznivým
klimatickým podmínkám a
vlhkosti

• Poskytuje vysokou tepelnou
vodivost pro zlepšení
provozních teplot
• Vysoká rezistivita a odolnost
proti plazivým proudům
zajišťuje lepší izolaci a
kompaktnější konstrukci
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Hlavní součásti

Vakuový vypínač
Vakuový vypínač využívá pro ovládání vakuových zhášedel
jednoduchý a spolehlivý dvoufázový pružinový střádačový pohon.
Konstrukce mechanické spojky mezi pohonem a ovládací tyčí
každého ze tří vakuových zhášedel je jednoduchá a efektivní.
Vlastnosti
• Vakuová zhášedla šetrná k životnímu prostředí, jsou
zapouzdřená do jednopólových jednotek, které jsou
vyrobené z epoxidové pryskyřice
• Konstrukce s mechanicky a elektricky natahovaným
střádačovým pohonem s volným vybavením
• Integrovaná mechanická páka pro manuální nastřádání s
ovládáním pomocí tlačítka
• Ukazatel nastřádání pružiny s kontakty pro dálkovou
signalizaci stavu pružiny
• Mechanický indikátor stavu sepnuto/rozepnuto
• Pomocné kontakty pro polohu sepnuto/rozepnuto
• Ukazatel polohy pro připojenou/testovací polohu v rámci
oddílu
• Pomocné kontakty pro dálkovou signalizaci polohy
• Mechanicky blokován s dveřmi oddílu
• Mechanické blokování pro zajištění, že před zasunutím
nebo vysunutím je vypínač v rozepnuté poloze

Přípojnice
Přípojnicový systém je vyroben z vysoce kvalitních za studena
tažených měděných profilů o standardizovaných rozměrech.
Vlastnosti
• Oddíl přípojnic probíhá po celé délce rozváděče
• Individuální oddělení panelů mezi sekcemi přípojnicových
oddílů
• Plně izolované po celé délce rozváděče
• Oddíl přípojnic ústí přímo do integrovaného kanálu pro výfuk
plynů
• Jmenovitý proud přípojnic až 4000 A
• Jmenovitý zkratový proud přípojnic až 50 kA po dobu 3 s
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Stykač
Pro aplikace se spouštěči motorů, transformátory a kondenzátorovými bateriemi je k dispozici rozváděčový systém UX s vozíky
vybavenými vakuovými stykači. Stykače pro aplikace se jmenovitým napětím 3,6 kV nebo 7,2 kV mohou být umístěny na vozík
společně s pojistkami a měřicími transformátory napětí. Na kabelové svorky také mohou být namontovány svodiče přepětí. Pro
aplikace řízení motorů až do jmenovitého napětí 7,2 kV obsahují
rozváděče UX řadu stykačů SL společnosti Eaton. Ohledně
spouštěčů motorů v aplikacích se jmenovitým napětím 12 kV,
prosím kontaktujte Eaton.
Vlastnosti
• Vakuová zhášedla šetrná k životnímu prostředí
• Jmenovitý proud až 400 A při 6,6 kV
• Spínání kondenzátorů až do 295 A při 6,6 kV
• Maximální vypínaný proud 8,5 kA
• Chráněné pojistkami až do 50 kA
• Elektronické řízení cívek optimalizuje řízení napětí na cívce a
snižuje energetické ztráty, čímž zefektivňuje využití energie a
zmenšuje oteplování
• Elektronické řízení cívek umožňuje kompenzovat ovládací
napětí a snížit tak čas výpadku
• Až 6 pomocných kontaktů v jakékoli zapínací a vypínací
kombinaci
• Volitelně je k dispozici mechanická západka s elektrickou
signalizací pro odblokování
• Dlouhá životnost až 1 milion elektrických operací a 2,5 milionu
mechanických operací bez nutnosti údržby nebo seřízení

Uzemňovač
Všechny panely mohou být vybaveny uzemňovačem kabelů.
Uzemňovač je mechanicky blokován s vypínačem tak, aby se s
uzemňovačem mohlo manipulovat pouze při rozepnutém a
vytaženém vypínači do odpojené/testovací polohy.
Vlastnosti
• Uzemňovač dimenzovaný na maximální poruchový proud
• Ovládaný z přední strany rozváděče
• Pomocné kontakty pro provozní/uzemněnou polohu
• Mechanické ukazatele polohy
• Mechanicky a/nebo elektricky vzájemně blokovaný s
vakuovým vypínačem
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Bezpečný a spolehlivý
v provozu
Do návrhu a vývoje rozváděče UX byly zapracovány
zkušenosti a znalosti získané společností Eaton
mnohaletým působením v oblasti technologie lité
pryskyřice, vakuové technologie, přerušení
elektrického oblouku a modelování elektrického pole.
Tím bylo zajištěno, že rozváděč je bezpečný a že má
vysokou provozní spolehlivost po celou dobu své
životnosti.

Klasifikace odolnosti proti vnitřnímu oblouku (IAC) AFLR
Zatímco celistvosti zařízení pro
zajištění nepřetržitosti napájení
byla věnována v průběhu jeho
vývoje velká pozornost, jedním
z nejdůležitějších kritérií byla
bezpečnost obsluhy, kterou
zajišťuje řada vestavěných
zabezpečovacích funkcí.
Všechny systémy vysokého
napětí společnosti Eaton včetně
rozváděčů UX byly odzkoušeny
nezávislou třetí stranou a jsou
v souladu s normami IEC.
Eaton vždy zdůrazňoval potřebu
navrhnout a vytvořit rozváděč za
všech okolností bezpečný pro
obsluhu.
Jednou z největších potenciálních hrozeb pro obsluhu je
vnitřní oblouk v rozváděči.
Kovově krytá a robustní

konstrukce umožnila rozváděči
UX úspěšně splnit zkoušky
odolnosti proti vnitřnímu oblouku
v souladu s normou IEC 62271200 ve všech třech primárních
oddílech, rozváděč tak zajišťuje
klasifikaci IAC 40 kA po dobu
1 sekundy a 50 kA po dobu
0,5 sekundy.
Norma IEC 62271-200 definuje
úroveň ochrany, která má být
zajištěna v případě vnitřního
oblouku vytvořeného v
rozváděči. U rozváděče UX bylo
nezávislou třetí stranou
prokázáno, že dle klasifikace IAC
zajišťuje rozváděč třídu odolnosti
IAC = AFLR.
A = Ochrana obsluhy

L = Ochrana po stranách
rozváděče
R = Ochrana na zadní straně
rozváděče
Norma IEC vyžaduje, aby se
zkouška odolnosti proti vnitřnímu
oblouku provedla v každém
výkonovém oddílu rozváděče.
U rozváděče UX to znamená
kabelový oddíl, oddíl vakuového
vypínače a oddíl hlavních
přípojnic.
Norma dovoluje, aby každá
zkouška byla provedena v
individuálním panelu rozváděče –
což znamená, že k prokázání
celistvosti konstrukce se mohou
použít tři oddělené panely.

Klasifikace přepážek

Norma IEC 62271-200 popisuje,
do jaké míry musí spínací a řídicí
zařízení zůstat provozuschopné
v případě, že je nutný přístup do
hlavních oddílů.

V důsledku toho jsou v tomto
příkladu pro rozváděče s
označením LSC2B nezbytné pro
každou funkční jednotku
minimálně 3 oddíly:

UX má nejvyšší dosažitelnou
úroveň kategorie ztráty
nepřerušenosti provozu LSC2B.

• jeden pro každý hlavní
spínací přístroj

Kromě klasifikací IAC a LSC
definuje norma IEC 62271-200
typ přepážek požadovaných
mezi každým panelem a mezi
každou funkční jednotkou v
rozváděči.

Toto označení umožňuje maximální nepřerušenost provozu
systému během přístupu do
oddílů uvnitř rozváděče – to
znamená, že hlavní spínací
přístroj každé funkční jednotky
rozváděče s označením LSC2B
je nainstalován ve svém vlastním přístupném oddílu. Údržba
může být prováděna na hlavním
spínacím přístroji bez vypnutí
napájení příslušných kabelových
připojení nebo hlavních přípojnic.
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Rozváděč UX má následující
klasifikaci IAC:
12 kV a 17,5 kV:
25 kA - 1 s; 26,3 kA - 1 s;
31,5 kA - 1 s; 40 kA - 1 s a
50 kA - 0,5 s
24 kV:
25 kA - 1 s

F = Ochrana na přední straně
rozváděče

Klasifikace ztráty nepřerušenosti provozu

Kategorie LSC2B

Rozváděč UX nicméně dosáhl
splnění všech tří zkoušek na
stejném panelu, a to dle
IEC62271-200. Jedná se o
důležitou bezpečnostní vlastnost
a naznačení potenciálu, který
rozváděč UX má, získaného při
splnění všech třech
požadovaných zkoušek na
stejném panelu.

• jeden pro součásti připojené
k jedné straně hlavního
spínacího přístroje, například
napájecí přívod
• jeden pro součásti připojené
ke druhé straně hlavního
spínacího přístroje, například
přípojnice
Rozváděč je klasifikován
označením LSC2B, jestliže je
možné a bezpečné otevřít oddíl
vypínače, v případě že jsou
kabely a přípojnice pod
napětím.

Rozváděč UX využívá pouze
uzemněných kovových přepážek
a má proto nejvyšší třídu
klasifikace přepážek PM.
Rozváděč UX je vybaven
automatickými uzemněnými
kovovými zákryty. Jednotlivě
ovládané zákryty jak pro
připojení vedení (přípojnice), tak

zátěže (kabel) mohou být v
uzavřené poloze uzamčeny
visacím zámkem. V případě, kdy
je vakuový vypínač v testovací
nebo odpojené poloze se
zákryty automaticky uzavřou,
tak aby zabránily náhodnému
kontaktu s částmi pod napětím.
Pro testovací účely se používají
speciální zvedáky zákrytů, čímž
se docílí udržení zákrytů v
otevřené poloze. U barevně
odlišených a označených
zákrytů „Přípojnice“ a „Kabel“
se dá snadno rozpoznat, zda
jsou otevřené nebo uzavřené.

Kusové zkoušky

Přístupnost oddílů

Vniknutí cizích předmětů

Kromě certifikovaného programu
typových zkoušek k prokázání
celistvosti konstrukce
rozváděče UX realizovaného
nezávislou třetí stranou, Eaton
provádí kusové zkoušky všech
vakuových zhášedel, vypínačů a
rozváděčových polí. V první řadě
tyto zkoušky potvrzují
dodržování příslušných norem
IEC, nicméně pro daného
zákazníka mohou být opatřeny
specifické zkušební postupy a
osvědčení o zkouškách. Pro
zajištění kvality se všechny
postupy provádějí v souladu s
normou ISO 9001 - v každé fázi
výroby jsou součásti, vypínače
a měřicí transformátory
kontrolovány, zda správně
fungují. Poté, co se smontuje
celá instalace, provádí se
důkladná vizuální kontrola
společně s požadovanými
mechanickými, funkčními a
elektrickými zkouškami.

Norma IEC 62271-200 definuje
klasifikaci přístupnosti pro
každý z výkonových oddílů v
rozváděči. UX má následující
definice přístupnosti.

UX má stupeň vnější ochrany
dle normy IEC 60529 IP4X, s
dostupnou možností IP41.
Vnitřní ochrana proti vniknutí je
standardně IP2X s možností
IP3X pro náročnější aplikace.
Oddělení zabraňuje penetraci
cizími předměty a snižuje riziko
náhodného dotyku s částmi
pod napětím.

• Přípojnice: přístupný pomocí
nástroje/nepřístupný
• Vypínač: blokovaný přístupný
• Kabel: přístupný pomocí
nástroje nebo možnost
blokovaný přístupný

Bezpečnostní blokování
Aby se předešlo nebezpečným operacím, je pro
zajištění bezpečnosti obsluhy rozváděč UX
navržen s řadou komplexních mechanických
blokování.
• Zasunout nebo vysunout vypínač je možné
pouze pokud je ve vypnuté nebo rozepnuté
poloze.
• Sepnout vypínač je možné pouze, když je
vypínač v připojené nebo testovací poloze.
• Kabel zajišťující sekundární připojení může být
odpojen pouze tehdy, když je vypínač v
testovací poloze.
• Sepnutí vypínače je možné pouze, když je
připojen sekundární kabel vypínače.
• Není možné sepnout uzemňovač, jestliže je
vypínač v poloze provozní.
• Dveře oddílu vakuového vypínače mohou být
otevřeny pouze tehdy, když je vypínač v
odpojené/testovací poloze.
• Vypínač je možné zasunout nebo vysunout
pouze tehdy, když jsou dveře oddílu vypínače
zavřeny.
• Dveře kabelového oddílu mohou být otevřeny
pouze, když je uzemňovač v sepnuté
(uzemněné) poloze.
• Uzemňovač nemůže být rozepnut v případě,
kdy jsou dveře kabelového oddílu otevřeny.
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Udržitelnost
Šetrný k životnímu prostředí
Rozváděč UX je navržen
tak, aby byl šetrný k
životnímu prostředí po
celou dobu životního cyklu:
od výroby, přes provoz až
po konec životnosti.

Tyto fáze jsou:

Jednou z klíčových iniciativ
společnosti Eaton je dodávat
výrobky šetrné k životnímu
prostředí. To vyžaduje posouzení
celého životního cyklu, od
návrhu až po vyřazení z provozu.
Životní cyklus výrobku může být
rozdělen do pěti hlavních fází.

Výrobní závody společnosti
Eaton jednají během vývojových
a výrobních procesů zcela v
souladu s pravidly a postupy
environmentálního certifikátu
normy ISO 14001.

• Návrh
• Použití materiálů
• Montáž
• Provoz
• Vyřazení z provozu

Konstrukce šetrná k životnímu prostředí
Výběr materiálů a počet
součástí, které jsou použité k
výrobě rozváděčů UX, jsou
důležité pro stanovení toho, jak
šetrný je výrobní proces k
životnímu prostředí.
Eaton vybírá své materiály tak,
aby zajistil, že mají nejmenší

možný dopad na životní
prostředí. Je důležité, aby byly
bezpečné pro okolí – nejen
během použití, ale také i na
konci provozní životnosti.
V rozváděči UX a vypínači
W-VACi se využívá kombinace
pevné (epoxidová pryskyřice) a

Bez použití plynu SF6 pro izolaci a spínání

vzduchové izolace. Technologie
lité pryskyřice v kombinaci s
modelováním elektrického pole
umožňuje vytvořit velmi
kompaktní konstrukci vypínače
a rozváděče šetrnou k životnímu
prostředí. Protože se jako
spínací médium používá

Minimální servisní kontroly Minimální energetické
na místě instalace
ztráty během provozu

Od samého počátku Eaton
provedl zásadní volbu
nepoužívat SF6 jako spínací a
izolační medium pro zařízení
vysokého napětí – tento plyn je
na seznamu skleníkových plynů
v Kjótském protokolu a je z
pohledu životního prostředí
nejhorším ze šesti hlavních
skleníkových plynů s globálním
oteplovacím potenciálem (GWP)
23 000.

Některé rozváděčové
systémy vysokého napětí
využívají plyn SF6 jako
izolační médium. Avšak úniky
plynu SF6 z rozváděčů
podstatně přispívají k hrozbě
skleníkového efektu a
souvisejících klimatických změn.
Vyžadují také dodatečná
bezpečnostní opatření a
speciální požadavky pro
manipulaci s rozváděčem na
konci jeho životnosti.

Energeticky efektivní
montáž

Efektivní využití
materiálů

Opětovné použití nebo
recyklace materiálů

Rozváděče UX se vyrábějí v
energeticky efektivním
prostředí. Výroba rozváděče
využívá standardní procesy a
materiály, které nevyžadují
žádnou speciální manipulaci
nebo výrobní postupy, tím se
snižuje množství energie
nezbytné pro výrobu a montáž
rozváděče.

Vedle energetických zdrojů byl
zvláštní důraz kladen na
efektivní využití materiálů
během montáže. Například
desky z ocelových plechů se
vyřezávají s co nejmenším
odpadem materiálu, a podobné
principy se dodržují při návrhu a
výrobě také ostatních součástí
výrobku.

Všechny materiály použité v
rozváděči UX mohou být
opětovně použity nebo
recyklovány. Protože UX
nepoužívá plyn SF6, není zde
během vyřazení rozváděče z
provozu žádná možnost úniku
tohoto skleníkového plynu.
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vakuum, může být rozváděč UX
na konci své životnosti
kompletně recyklován bez
jakýchkoli problémů týkajících
se bezpečnostních postupů,
speciální manipulace nebo
bezpečné likvidace.

Rozváděč UX je navržen na
dobu životnosti nejméně 30 let
a energie, která je nezbytná pro
údržbu během tohoto dlouhého
období je minimální. Díky
„zelené“ izolaci a spínací
technologii zde nejsou během
jeho životnosti také žádné
úniky škodlivého plynu SF6 a
není třeba provádět další
údržbové práce při kontrolách
tlaku plynu SF6.

Počet elektrických kontaktů a
spínacích bodů v rozváděči UX
byl omezen na naprosté minimum. To zmenšuje možný počet
„horkých míst“ a zabraňuje
dodatečným energetickým
ztrátám spojeným s kontaktními
plochami.

Nízké celkové náklady
Konstrukce rozváděčů UX je navržena tak, aby zajistila
alespoň 30 let spolehlivého provozu a zaručila nízké
celkové náklady, a to i se zohledněním celkové doby
životnosti rozváděče.
Náklady po dobu životnosti mohou být rozděleny na pořizovací
náklady, na náklady vzniklé během provozu a nakonec na náklady
na likvidaci rozváděče. Všechny náklady na vlastnictví jsou
ovlivněny různými vlastnostmi rozváděče, a to bez ohrožení kvality
a spolehlivosti.

Nízké pořizovací náklady

Nízké provozní náklady

Minimální kontrola

Rozměry rozváděče

Náklady během provozu rozváděče mohou narůstat kvůli
poškozeným součástem
vyžadujícím výměnu nebo kvůli
pravidelné údržbě stanovené pro
kritické díly, které nedosáhly své
očekávané životnosti za
předpokladu, že u nich nebyl
prováděn servis.

Zkonstruováním jednoduchého,
efektivního, ověřeného, nízkoenergetického pružinového střádačového pohonu s co nejmenším
počtem součástí pro vakuový
vypínač se dramaticky snížily
požadavky na údržbu obvykle
spojené s tímto typem pohonu.

S rozměry polí 600 mm,
800 mm a 1000 mm a pouze
se třemi hloubkami polí ve všech
jmenovitých hodnotách
1320 mm, 1500 mm a 1550 mm
je UX jedním z nejkompaktnějších vysokonapěťových rozváděčů se vzduchovou izolací,
které jsou dnes k dispozici.
Kompaktní konstrukce rozváděče UX umožňuje stavět menší
rozvodny, a tím snižovat celkové
náklady na instalaci.
Flexibilní přístup ke kabelům
Rozváděč UX nabízí horní a
spodní přívod kabelů s
přístupem ke kabelům zepředu
nebo zezadu. Pokud je vybrán
přístup zepředu, je možné
namontovat pole UX přímo ke
stěně, a tak zmenšit další
potřebný prostor v budově.

Při počátečním návrhu
rozváděče UX to Eaton měl na
paměti, první kroky proto byly
následující:
• Minimalizovat počet součástí
použitých v konstrukci
• Navrhnout konstrukci s
použitím standardních
průmyslových nebo snadno
dostupných surovin
• Zabránit poškození vnitřních
součástí v průběhu životnosti
zařízení
Tato robustní konstrukce používající pouze minimální počet
součástí je založena na našich
dlouhodobých zkušenostech s
výrobou rozváděčů. A navíc,
odborníci během výroby polí
provádějí kusové zkoušky, aby
bylo zajištěno, že rozváděč
dosahuje kvality, na kterou byl
navržen.

S ověřenou spolehlivostí až
20 000 operací pomáhá
univerzální sestava pohonu
použitá ve vypínači W-VACi
vytvořit prakticky bezúdržbový
vypínač.
Významnou roli při snižování
nároků na údržbu hraje
konstrukce vakuových zhášedel.
Vakuová zhášedla společnosti
Eaton využívají princip
„rozptýleného výboje“, který
prakticky vylučuje opotřebení
kontaktů. Ve spojení s
osvědčenou technologií pevné
izolace společnosti Eaton
využívanou ve výrobě
zapouzdřených jednopólových
jednotek je řada vakuových
vypínačů W-VACi považována za
prakticky bezúdržbovou.
Rozváděč, který používá jako
izolační médium plyn SF6, má
určitou vlastní netěsnost. Pro
udržování odpovídající izolační
hladiny musí být u tohoto typu
rozváděčů kontrolován tlak
plynu SF6 přítomného v
nádobách rozváděče, a plyn
musí být během životnosti
zařízení pravidelně doplňován.

U rozváděče UX žádné dodatečné náklady na kontrolu a
udržování požadované izolační
hladiny nevznikají. Kombinace
vakuových zhášedel pro spínání,
technologie lité pryskyřice a
čistého vzduchu jako izolačního
média je šetrná k životnímu
prostředí a zachovává stejnou
úroveň kvality během celé
životnosti rozváděče UX. Díky
nevyužívání plynu SF6 v
rozváděči UX se vlastník
nesetká s administrativními
náklady, vyžadovanými na
registraci počtu kilogramů plynu
SF6 v instalaci.

Nízké náklady na
likvidaci
Rozváděč UX má typickou
životnost nejméně 30 let. V
závislosti na umístění instalace
může být tato životnost
prodloužena. Pokud z jakýchkoli
důvodů padne rozhodnutí již
dále rozváděč nepoužívat, může
být plně recyklován.
Při vyřazení z provozu může být
rozváděč rozebrán, a jednotlivé
materiály mohou být opětovně
naprosto bezpečně použity
nebo recyklovány. Protože se
nepoužívá plyn SF6, je vyřazení
z provozu méně komplikovanou
a více cenově výhodnou operací
ohleduplnou k životnímu
prostředí. Pro vyřazení z
provozu nejsou nutná žádná
zvláštní bezpečnostní opatření,
nástroje ani metody.
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Flexibilita v návrhu
Každá aplikace tohoto typu
systému je unikátní, Eaton
tak nabízí širokou škálu
různých typů a provedení
polí.
Pokud je v určitý čas potřebná
dodatečná kapacita v podobě
více polí, může být rozváděč
UX snadno rozšířen směrem
doprava nebo doleva, a to
pouze s minimálním narušením
dodávky energie pro koncové
připojení přípojnic.
Eaton si uvědomuje, že
zákazníci mají často své vlastní
požadavky, co se týká používání
ochranných a řídicích zařízení v
rozváděči, potřeba specifických
zařízení tedy byla během vývoje
výrobku zohledněna a vyústila
tak v základní primární
konstrukci, která zákazníkům
umožňuje integrovat sekundární
ochranné a řídicí zařízení dle
svých vlastních specifických
požadavků.
Měřicí transformátory napětí
Všechna pole UX 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.
Standardní konfigurace je
konfigurace napevno instalovaných měřicích transformátorů
napětí s výsuvnými pojistkami –
ačkoli je zde také možnost
konfigurace měřicích transformátorů napětí umístěných na
výsuvném vozíku.

Měřicí transformátory
proudu

Smart Grids a automatizační
zařízení rozvoden

S cílem zajištění ochrany a
měření jsou měřicí transformátory proudu izolované
epoxidovou pryskyřicí a jsou
instalovány napevno v blízkosti
svorek přívodních kabelů.
K dispozici jsou všechny
transformátory s běžným
převodem, výkonem,
jmenovitým proudem a třídou
přesnosti. Pro jmenovité proudy
vyšší než 2500 A se používají
pryskyřicí zalité toroidní měřicí
transformátory proudu.

Do nízkonapěťového oddílu
mohou být také nainstalována
zařízení pro dálkovou komunikaci mezi poli nebo mezi
automatizačními systémy, což
ze systému dělá ideální řešení
pro stávající a budoucí aplikace
Smart Grid.

Volitelně je také možné
připevnit nízkonapěťové měřicí
transformátory proudu na
stíněný primární vodič namísto
standardního transformátoru
„skříňového“ nebo toroidního
typu.

Normy
Rozváděč UX 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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Ochranné a řídicí zařízení
Ochranné a řídicí zařízení se
nachází v kompletně odděleném
nízkonapěťovém oddílu se
svými vlastními přístupovými
dvířky. Na dvířkách je umístěno
jednopólové schéma a je zde
místo pro montáž přístrojů, jako
jsou ochranná relé, systémy
detekce napětí, měřicí přístroje,
apod.
V případě potřeby dalšího místa
může být nízkonapěťový oddíl
rozšířen.

Technické údaje
Systém

Jmenovité napětí
Impulsní výdržné napětí
Výdržné napětí při síťové frekvenci
Jmenovitá frekvence
Odolnost proti vnitřnímu oblouku
Kategorie ztráty nepřerušenosti provozu
Třída přepážky
Uzemňovací obvod
Přístupnost oddílů
Oddíl vypínače
Oddíl přípojnic
Kabelový oddíl
Vnější stupeň krytí
Vnitřní stupeň krytí
Instalace
Teplotní klasifikace
Relativní vlhkost (max.)
Systém přípojnic
Jmenovitý proud
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud
Jmenovitý dynamický výdržný proud

Vypínač
Jmenovitý proud
Jmenovitý zkratový vypínací proud
Jmenovitý zkratový zapínací proud
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud
Jmenovitý vypínací proud jednotkové
kondenzátorové baterie
Jmenovitý vypínací proud skupinové
kondenzátorové baterie
Třída vypínače
Pomocné napětí

Mechanismus vypínače
Jmenovitý sled spínání
Třída mechanismu vypínače
Počet operací mechanismu vypínače
Počet operací vakuového zhášedla

12 kV

kV
kV
kV
Hz

kA - s

17,5 kV

24 kV

12
75
28
50/60

17,5
95
38
50/60
AFLR
LSC2B
PM
25 - 3; 26,3 - 3; 31,5 - 3; 40 - 3; 50 - 1

24
125
50
50/60

20 - 3; 25 - 3

Blokovaný
Pomocí nástroje/nepřístupný
Pomocí nástroje nebo blokovaný
IP4X (volitelně IP41)
IP2X (volitelně IP3X)
Vnitřní
-5 až +40
95

°C
%

A
kA - 3 s
kA/50 Hz
kA/60 Hz

1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000 (FC [1] )
25 / 26,3 / 31,5 / 40 / 50
63 / 66 / 80 / 100 / 125
65 /
/ 82 / 104 / 130

1250, 2000, 2500
20 / 25
63 / 80
65 / 82

A
kA
kA
kA - 3 s

630, 1250, 2000, 2500, 3150, 4000 (FC [1] )
26,3 / 31,5 / 40 / 50
65 / 82 / 104 / 130
26,3 / 31,5 / 40 / 50

800, 1250, 2000, 2500
20 / 25
65 / 82
20 / 25

C2 A

400

C1 A

400

V

A

S1, E2
110/120/127 V AC, 50/60 Hz,
208/220/240 V AC, 50/60 Hz,
24/48/60 V DC, 110/125 V DC, 220/250 V DC

O-0,3 s-CO-15 s-CO [2]
O-0,3 s-CO-180 s-CO [3]
M2
až 20 000
až 20 000

[1] FC = včetně chlazení.
[2] Sled spínání O-0,3 s-CO-15 s-CO je k dispozici u vakuových vypínačů se jmenovitým napětím 12 a 17,5 kV, jmenovitým zkratovým vypínacím proudem
až 40 kA a jmenovitým proudem až 2000 A.
[3] Sled spínání O-0,3 s-CO-180 s-CO je k dispozici u VŠECH vakuových vypínačů se jmenovitým napětím 12 a 17,5 kV se jmenovitým zkratovým vypínacím
proudem 50 kA, a u všech vakuových vypínačů se jmenovitým napětím 12 a 17,5 kV se jmenovitým proudem ≥ 2500 A.
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A

B

Rozměry (mm)

800

600

Šířka pole

12 kV a 17,5 kV
Max. jmenovitý proud
Hloubka
Výška (A)
Výška včetně kanálu pro výfuk plynů (B)

1000

600 mm

800 mm

1000 mm

630 A / 1250 A
1310
2200
2760

2000 A
1310 / 1490*
2200
2760

3150 A / 4000 A (FC)
1490
2200
2760

800 A / 1250 A
1570
2320
2870

2000 A / 2500 A
1570
2320
2870

24 kV
Max. jmenovitý proud
Hloubka
Výška (A)
Výška včetně kanálu pro výfuk plynů (B)
*) 1500 mm pouze pro rozváděč s klasifikací IAC 40 kA - 1 s a 50 kA - 0,5 s.

Hmotnost (kg)
Pole vypínače

Max. hmotnost včetně vypínače

12 kV a 17,5 kV
UX17
25 kA
UX17
31,5 kA
UX17
40 kA
UX17
50 kA
UX17
40 kA
UX17
50 kA

630 A
1250 A
2000 A
2000 A
3150 A
3150 A

600 mm široké
600 mm široké
800 mm široké
800 mm široké
1000 mm široké
1000 mm široké

860
880
1200
1230
1650
1650

24 kV
UX24
UX24
UX24
UX24

800A
1250 A
2000 A
2500 A

800 mm široké
800 mm široké
1000 mm široké
1000 mm široké

1460
1480
1820
1820
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20
25
25
25

kA
kA
kA
kA

Výrobková řada
Výrobková řada rozváděče
UX je velmi flexibilní a má
celou řadu možností
provedení, což umožňuje
nakonfigurovat téměř
všechny typy aplikací.

Konstrukce vozíků je pro
všechny typy společná, je tak
možná rekonfigurace panelu
během jeho provozu.
Pro větší flexibilitu konfigurace
mohou být namontována
přechodová pole buď na levé,
nebo na pravé straně pole s
podélnou spojkou přípojnic.

Šířka této kombinace polí je
omezena na minimum.

přípojnicové měření, uzemnění
a vozík s odpojovačem.

Další flexibilitu zajišťuje
možnost vybavit přechodové
pole přídavným zařízením. V
této konfiguraci může být do
přechodového pole namontován
vozík se standardním zařízením,
jako je vozík se zařízením pro

Celá řada dalších možností je k
dispozici také pro montáž do
hlavních primárních oddílů.
Nízkonapěťový oddíl pro řízení
a ochranu také nabízí mnoho
volitelných alternativ pro řízení
a signalizaci.

Konfigurace polí
Pole vypínače

Přechodové pole levé

Pole podélné spojky
přípojnic

Oddíl
přístroje

Pole podélné spojky
přípojnic

Oddíl
přístroje

Pole stykače

Oddíl
přístroje

Oddíl
přístroje

Pole podélné spojky
přípojnic

Přechodové pole se
zařízením levé

Oddíl
přístroje

Přechodové pole pravé

Pole podélné spojky
přípojnic

Oddíl
přístroje

Oddíl
přístroje

Přechodové pole se
zařízením pravé

Oddíl
přístroje

Pomocné pole

Oddíl
přístroje

Konfigurace vozíků

Oddíl
přístroje

Vypínač

Oddíl
přístroje

Stykač

Oddíl
přístroje

Uzemnění
přípojnic

Oddíl
přístroje

Odpojovač

Oddíl
přístroje

Měřicí
transformátory
napětí ve výsuvném
provedení

Měřicí
transformátory
napětí ve výsuvném
provedení

Měřicí
transformátory
napětí v instalaci
napevno s výsuvnými
pojistkami
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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
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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.

