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Eaton Electrical je světovým výrobcem zařízení pro rozvod, distribuci elektrické energie, průmyslových
aplikací a poskytovatelem služeb. Díky pokročilému vývoji výrobků, prvotřídním světovým technologiím,
vývoji, podpory a služeb Eaton Electrical poskytuje aplikace, řešení, služby zákazníkům a poradenství i
1350

1350

pro značky Cutler-Hammer®, Powerware®, Durant®, Heinemann®, Holec® a MEM®, které celosvětově
slouží potřebám těžkého a lehkého průmyslu, rozvodu a distribuci, elektráren, obytných oblastí a OEM
trhů. Podrobnější informace najdete na www.eatonelectrical.com
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*) Možných 600 mm; v závislosti na NN komponentech.

Eaton Corporation je průmyslový výrobce aplikací jejichž obrat v roce 2008 dosáhl 15,4 miliard dolarů a

630

Innovac SVS/08 - SVS/12
Modulární rozvaděč 3,6 - 24 kV

který je realizován v následujících oblastech: Hydraulické systémy a služby pro průmysl, zařízení pro
rozvod a řízení výroby a dodávek elektrické energie, automobilové vzduchové a palivové systémy a

Technické údaje - Elektrické parametry
Systém

SVS/08

inteligentní řídící systémy a systémy úspor paliv a energií. Ve společnosti Eaton Corporation pracuje
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Určení výrobku

automatické převodovky pro auta a nákladní automobily, řešení trakčních napájecích systémů a řízení,
3)

3)

75,000 zaměstnanců a výrobky jsou prodávány do více než 150 zemích světa. Podrobnější
informace najdete na www.eaton.com

Jmenovitý proud

Výrobky společnosti Eaton Holec pro vysokonapěťové aplikace
v energetickém řetězci
Elektrárny
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V závislosti na typu použitého vakuového zhášedla.
57 A na 12 kV s 12 kV držáky pojistek a pojistkami 10/12 kV; 61 A na max. 17,5 kV s 24 kV držáky pojistek a pojistkami 10/12 kV;
36 A na 24 kV s 24 kV držáky pojistek a pojistkami 20/24 kV.
25 kV podle ČSN.
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Moeller Elektrotechnika s.r.o.
Eaton Electrical Group
Komárovská 2406
193 00 Praha 9
Česká republika
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Třebovská 480
562 03 Ústí nad Orlicí
Česká republika

Obytné
budovy
Průmysl

Systém Innovac SVS splňuje požadavky mezinárodních norem a standardů

www.moeller.cz
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Systém
IEC 62271 - 200

Kovově kryté rozvaděče, Metal enclosed

IEC 60529

Chránění proti dotyku (stupeň ochrany IP)

TECHNICKÁ PODPORA
Tel.: +420 267 990 440
podporacz@eaton.com

IEC 62271 - 100

Vypínače

SERVIS
Tel.: +420 234 769 500
serviscz@eaton.com

IEC 60265

Odpínače

IEC 62271 - 105

Odpínače s pojistkou

IEC 62271 - 102

Odpojovače

IEC 60044 - 1

Transformátory proudu

IEC 60044 - 2

Transformátory napětí

Součásti

Rozvaděč Innovac SVS lze provozovat za normálních provozních podmínek tak, jak je popsáno
v IEC publikace 60694.
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Vzhledem k pokračujícímu výzkumu a vývoji si společnost Eaton vyhrazuje právo změny konstrukce a technických údajů výrobků bez předchozího písemného upozornění.

Systém přípojnic

• Modulový zapouzdřený
skříňový rozváděč s
epoxidovou izolací,
vyzbrojený vakuovými
vypínači a odpínači
• Vysoká spolehlivost a
bezpečnost při spínání,
měření a rozvodu
elektrické energie ve
funkčních modulových
jednotkách rozváděče
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Bezpečnost

Spolehlivost a bezpečnost při provozu
Systém SVS využívá jako vysoce kvalitní
primární izolační materiál pro zapouzdření
částí pod proudem epoxidovou pryskyřici.
Jednotlivé fáze jsou zcela odděleny
epoxidovou pryskyřicí jako prevence proti vzniku vnitřních
mezifázových oblouků/zkratů. Všechny spoje primárních
součástí jsou navíc utěsněny pryžovými manžetami. V celém
rozvaděči je použita stejná úroveň izolace. Praktický výzkum
a zkušenosti na již instalovaných rozvaděčích potvrdil, že
epoxidové části rozvaděče SVS jsou konstantní a nevykazují
známky stárnutí.

Systém SVS

Konstrukce systému

Zcela zapouzdřený systém Eaton Holec je plně zapouzdřený
skříňový VN rozváděč s epoxidovou izolací, vyzbrojený
vakuovými vypínači nebo odpínači.

Modulární systém SVS společnosti Eaton Holec je
příkladem vyzkoušené a ověřené technologie kvalitních
rozvaděčů s vestavěnými vakuovými vypínači a odpínači
a izolací epoxidovou pryskyřicí.

Systém SVS je kompaktní modulární systém vyvinutý pro
vysokonapěťové aplikace do a včetně 24 kV jmenovitého
napětí. Flexibilní, unifikovanou konstrukci skříní zajišťuje
sestava z modulárních prvků, tj. výkonový vypínač, odpínač,
pojistkový odpínač, pole měření, přípojnice a připojovací
místa kabelů. Systém je vhodný pro spínací a rozvodná
zařízení užívaná v elektrických rozvodných sítích i pro různé
průmyslové aplikace.

Konstrukce systému SVS je modulární. To
znamená, že jakákoli kombinace modulových
skříní a jejich pořadí je možná. Kromě toho,
počet skříní, které mohou být spojeny do
jednoho rozváděče není omezen. Existující rozváděč lze
jednoduše rozšiřovat o další pole. Díky rychlé montáži
a propojení panelů lze rozvaděče flexibilně uvádět do provozu.
Panely systému SVS jsou kompaktní (min. 420mm) a umožňují
tak dosáhnout významné úspory nákladů a zastavěného
prostoru.

Odpojovač

Systém přípojnic

Všechny skříně s funkcí spínání jsou vybaveny
odpojovačem, který se skládá ze vzájemně
propojených kolíků kontaktů s pohybem ve
svislé rovině. Odpojovač je mechanicky
blokován, proto s ním lze manipulovat pouze
pokud je odpínač, nebo vypínač v poloze
vypnuto.
Odpojovač má dvě polohy:
Pracovní poloha
V této poloze je odpojovač
připojen k systému
přípojnice a propojení
přípojnice s vývodním/
přívodním kabelem lze
realizovat zapnutím
vypínače, nebo odpínače.

Společnost Eaton Holec je celosvětově renomovaný přední
producent a uživatel technologii izolace na bázi epoxidových
pryskyřic. Základním prvkem sortimentu rozvaděčů
společnosti Eaton Holec jsou vakuová zhášedla. Tato vysoce
kvalitní zhášedla vyvíjí a vyrábí společnost Eaton Holec.

Ovládací panel

Přizpůsobivost

Uzemněná kovová skříň systému SVS
zajišťuje bezpečnost obsluhy v běžném
provozu (stupeň ochrany IP2XD v souladu
s normou IEC publikace 60529). Primární
části pod proudem a propojení primárních částí je zcela
izolováno. Vylučuje se tím riziko styku s částmi pod
proudem při provádění údržby, revize a montáže. Izolace je
odolná vůči napěťovým rázům a omezovacímu napětí
kmitočtu napájecí sítě v souladu s jmenovitým napětím.

Skříň výkonového vypínače SVS/08.

Elektrické spojení dvou skříní je
provedeno třemi jednofázovými
přípojnicovým jednotkami, které se
skládají z trubkových vodičů plně
zapouzdřených v epoxidové izolaci.
Uvnitř vodičů se nacházejí spony, které
navzájem stahují přípojnice různých skříní dohromady.
Díky elastičnosti spon zůstává pevnost spojení stejná při
všech proudových zátěžích. V místech spojení zajišťují
spolehlivou izolaci vodivých částí pryžové těsnící manžety.
Rozšíření stávajícího rozváděče a/nebo přidávání dalších
skříní je snadné.

Připojovací kónus
(pro připojení kabelu)

Odpínač

Vypínač

1

Pojistkový
odpínač

1

Pole
měření

Transformátory Skříň měření
napětí na
napětí na
straně kabelu přípojnicích

1

Vakuová zhášedla tvoří jádro VN
rozváděčů Eaton Holec. Vakuová
zhášedla jsou pro dosažení vysokého
stupně ochrany před vnějšími vlivy
zcela zalita v epoxidové pryskyřici.
Klíčovou odborností společnosti
Eaton Holec je proces přímého lití.
Vakuová zhášedla se skládají z keramického válcového
pouzdra a pevného a pohyblivého kontaktu. Pohyb
kontaktu ve vakuu je zajištěn pomocí vlnovce. Ochranné
štít obklopující kontakty zabraňují usazování kovových
výparů, které vznikají při přerušení oblouku na izolátory.
Tyto štíty také zajišťují správné rozložení potenciálu na
povrchu izolátoru.
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Vlnovec

2

Štít vlnovce

3

3

Keramické izolátory

4

Pohyblivý kontakt

5

Magnetické lamely

Skříň dělení přípojnic
Odpínač nebo vypínač

Skříň přímého připojení
na přípojnice

Samostatná
skříň s
vypínačem
nebo
odpínačem

4
5

Ovládácí panely

SVS/12

Provedení skříní SVS/12
630 A
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Vypínač
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C
1

2

1

A

Systém SVS společnosti Eaton Holec je ideální pro
použití v distribučních sítích, jako průmyslový rozvaděč
a rozvaděč pro budovy a domovní zástavbu. Systém
zaručuje spolehlivé spínání, ochranu, měření a rozvod
elektrické energie. Systém SVS využívá vakuovou
technologii v kombinaci s pevnou izolací. Díky této
kombinaci je systém SVS vhodný zejména pro použití
v infrastruktuře (např. tunely a podzemní dráhy) a
v průmyslovém nebo komerčním prostředí (např.
zpracovatelském a potravinářském průmyslu a
nemocnicích), kde je nezbytné zachovat čisté a
bezpečné prostředí. Využití systému SVS:
• Energetické závody a distribuce: (hlavní) distribuční
a rozpínací stanice, kompaktní podružné rozvodny,
větrné elektrárny.
• Infrastruktura: vakuové spínání je vhodné zejména
pro tunely, podzemní dráhy a další aplikace v
infrastruktuře.
• Průmysl: připojení do okružní kabelové sítě nebo
systému LVS.
• Komerční: nemocnice, stadiony, nákupní centra,
hotely atd.

Vakuové zhášedlo

Provedení skříní SVS/08 a SVS/12 - Přehled
24 kV

Použití

Typickou vlastností vypínacích proudů až
do jmenovitého zkratového proudu ve
vakuových zhášedlech společnosti
Eaton Holec je vysoký počet paralelních
oblouků vytvořených mezi kontakty.
Tento „difuzní výboj“ je charakteristický
velmi nízkým napětím oblouku a krátkou
dobou jeho trvání. Energie oblouku je tak velmi malá.
Opotřebení kontaktů vakuového zhášedla je proto prakticky
zanedbatelné. Vakuové zhášedlo ve vypínači zátěže může
spínat jmenovité proudy až 630 A. Vakuové zhášedlo ve
vypínači může spínat zkratové proudy až do 20 kA u modelu
SVS/08 nebo 25 kA u provedení SVS/12.

SVS/08

12 kV

Společnost Eaton Holec pečlivě vybírá
použité materiály. Tyto materiály musí být
bezpečné jak pro obsluhující personál, tak
pro životní prostředí, a to nejen při provozu
zařízení, ale i po skončení jeho provozní životnosti. Z tohoto
důvodu systém SVS neobsahuje izolační plyn SF6 a všechny
použité materiály jsou podle současného stupně poznání
z hlediska ochrany životního prostředí nezávadné.

Difuzní výboj

Vakuový odpínač a vypínač
Uzemněná poloha
V této poloze je odpojovač
připojen k hlavnímu
zemnícímu vodiči.
Odpojovač v uzemněné
poloze navíc představuje
bezpečnou uzemněnou
bariéru mezi místem
připojení kabelu a
systémem přípojnic.

Použití ekologicky čistých materiálů

Ovládání skříní systému SVS se provádí
velmi snadno. Každý ovládací panel má
jednoduchý a jasně rozlišitelný
schematický diagram, který zobrazuje
všechny spínací operace. Přístup do kabelového prostoru je
velmi snadný. Kabely jsou připojeny v přední části skříně ve
výšce 80 - 90 cm. Pro zakončení a uchycení kabelů je
dostatek místa. Všechny instalace lze snadno přemisťovat
pomocí jeřábu, vysokozdvižného vozíku nebo ocelových
válečků/trubek.

1

1

A

2
1
1

2

B

1

1
A

Skříň s vypínačem.
+ B Volitelný horní vstup kabelu.

1 Skříň s odpínačem.
Volitelný horní vstup kabelu.

1
2

Držák pojistek.
Připojovací místo kabelů.

B

1
2

Transformátory napětí.
Transformátory proudu.

1

Pro skříně vypínače
a odpínače.

Platí pro UK.

1
C

Výkonový odpínač. A + B Volitelný horní vstup kabelu.
Volitelná druhá kabelová přípojka.

1
A

Výkonový vypínač.
Volitelná druhá kabelová přípojka.
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Bezpečnost

Spolehlivost a bezpečnost při provozu
Systém SVS využívá jako vysoce kvalitní
primární izolační materiál pro zapouzdření
částí pod proudem epoxidovou pryskyřici.
Jednotlivé fáze jsou zcela odděleny
epoxidovou pryskyřicí jako prevence proti vzniku vnitřních
mezifázových oblouků/zkratů. Všechny spoje primárních
součástí jsou navíc utěsněny pryžovými manžetami. V celém
rozvaděči je použita stejná úroveň izolace. Praktický výzkum
a zkušenosti na již instalovaných rozvaděčích potvrdil, že
epoxidové části rozvaděče SVS jsou konstantní a nevykazují
známky stárnutí.

Systém SVS

Konstrukce systému

Zcela zapouzdřený systém Eaton Holec je plně zapouzdřený
skříňový VN rozváděč s epoxidovou izolací, vyzbrojený
vakuovými vypínači nebo odpínači.

Modulární systém SVS společnosti Eaton Holec je
příkladem vyzkoušené a ověřené technologie kvalitních
rozvaděčů s vestavěnými vakuovými vypínači a odpínači
a izolací epoxidovou pryskyřicí.

Systém SVS je kompaktní modulární systém vyvinutý pro
vysokonapěťové aplikace do a včetně 24 kV jmenovitého
napětí. Flexibilní, unifikovanou konstrukci skříní zajišťuje
sestava z modulárních prvků, tj. výkonový vypínač, odpínač,
pojistkový odpínač, pole měření, přípojnice a připojovací
místa kabelů. Systém je vhodný pro spínací a rozvodná
zařízení užívaná v elektrických rozvodných sítích i pro různé
průmyslové aplikace.

Konstrukce systému SVS je modulární. To
znamená, že jakákoli kombinace modulových
skříní a jejich pořadí je možná. Kromě toho,
počet skříní, které mohou být spojeny do
jednoho rozváděče není omezen. Existující rozváděč lze
jednoduše rozšiřovat o další pole. Díky rychlé montáži
a propojení panelů lze rozvaděče flexibilně uvádět do provozu.
Panely systému SVS jsou kompaktní (min. 420mm) a umožňují
tak dosáhnout významné úspory nákladů a zastavěného
prostoru.

Odpojovač

Systém přípojnic

Všechny skříně s funkcí spínání jsou vybaveny
odpojovačem, který se skládá ze vzájemně
propojených kolíků kontaktů s pohybem ve
svislé rovině. Odpojovač je mechanicky
blokován, proto s ním lze manipulovat pouze
pokud je odpínač, nebo vypínač v poloze
vypnuto.
Odpojovač má dvě polohy:
Pracovní poloha
V této poloze je odpojovač
připojen k systému
přípojnice a propojení
přípojnice s vývodním/
přívodním kabelem lze
realizovat zapnutím
vypínače, nebo odpínače.

Společnost Eaton Holec je celosvětově renomovaný přední
producent a uživatel technologii izolace na bázi epoxidových
pryskyřic. Základním prvkem sortimentu rozvaděčů
společnosti Eaton Holec jsou vakuová zhášedla. Tato vysoce
kvalitní zhášedla vyvíjí a vyrábí společnost Eaton Holec.

Ovládací panel

Přizpůsobivost

Uzemněná kovová skříň systému SVS
zajišťuje bezpečnost obsluhy v běžném
provozu (stupeň ochrany IP2XD v souladu
s normou IEC publikace 60529). Primární
části pod proudem a propojení primárních částí je zcela
izolováno. Vylučuje se tím riziko styku s částmi pod
proudem při provádění údržby, revize a montáže. Izolace je
odolná vůči napěťovým rázům a omezovacímu napětí
kmitočtu napájecí sítě v souladu s jmenovitým napětím.

Skříň výkonového vypínače SVS/08.

Elektrické spojení dvou skříní je
provedeno třemi jednofázovými
přípojnicovým jednotkami, které se
skládají z trubkových vodičů plně
zapouzdřených v epoxidové izolaci.
Uvnitř vodičů se nacházejí spony, které
navzájem stahují přípojnice různých skříní dohromady.
Díky elastičnosti spon zůstává pevnost spojení stejná při
všech proudových zátěžích. V místech spojení zajišťují
spolehlivou izolaci vodivých částí pryžové těsnící manžety.
Rozšíření stávajícího rozváděče a/nebo přidávání dalších
skříní je snadné.

Připojovací kónus
(pro připojení kabelu)

Odpínač

Vypínač

1

Pojistkový
odpínač

1

Pole
měření

Transformátory Skříň měření
napětí na
napětí na
straně kabelu přípojnicích

1

Vakuová zhášedla tvoří jádro VN
rozváděčů Eaton Holec. Vakuová
zhášedla jsou pro dosažení vysokého
stupně ochrany před vnějšími vlivy
zcela zalita v epoxidové pryskyřici.
Klíčovou odborností společnosti
Eaton Holec je proces přímého lití.
Vakuová zhášedla se skládají z keramického válcového
pouzdra a pevného a pohyblivého kontaktu. Pohyb
kontaktu ve vakuu je zajištěn pomocí vlnovce. Ochranné
štít obklopující kontakty zabraňují usazování kovových
výparů, které vznikají při přerušení oblouku na izolátory.
Tyto štíty také zajišťují správné rozložení potenciálu na
povrchu izolátoru.

2

1

Vlnovec

2

Štít vlnovce

3

3

Keramické izolátory

4

Pohyblivý kontakt

5

Magnetické lamely

Skříň dělení přípojnic
Odpínač nebo vypínač

Skříň přímého připojení
na přípojnice

Samostatná
skříň s
vypínačem
nebo
odpínačem

4
5

Ovládácí panely

SVS/12

Provedení skříní SVS/12
630 A

1250 A
Odpínač

Vypínač
A

C
1

2

1

A

Systém SVS společnosti Eaton Holec je ideální pro
použití v distribučních sítích, jako průmyslový rozvaděč
a rozvaděč pro budovy a domovní zástavbu. Systém
zaručuje spolehlivé spínání, ochranu, měření a rozvod
elektrické energie. Systém SVS využívá vakuovou
technologii v kombinaci s pevnou izolací. Díky této
kombinaci je systém SVS vhodný zejména pro použití
v infrastruktuře (např. tunely a podzemní dráhy) a
v průmyslovém nebo komerčním prostředí (např.
zpracovatelském a potravinářském průmyslu a
nemocnicích), kde je nezbytné zachovat čisté a
bezpečné prostředí. Využití systému SVS:
• Energetické závody a distribuce: (hlavní) distribuční
a rozpínací stanice, kompaktní podružné rozvodny,
větrné elektrárny.
• Infrastruktura: vakuové spínání je vhodné zejména
pro tunely, podzemní dráhy a další aplikace v
infrastruktuře.
• Průmysl: připojení do okružní kabelové sítě nebo
systému LVS.
• Komerční: nemocnice, stadiony, nákupní centra,
hotely atd.

Vakuové zhášedlo

Provedení skříní SVS/08 a SVS/12 - Přehled
24 kV

Použití

Typickou vlastností vypínacích proudů až
do jmenovitého zkratového proudu ve
vakuových zhášedlech společnosti
Eaton Holec je vysoký počet paralelních
oblouků vytvořených mezi kontakty.
Tento „difuzní výboj“ je charakteristický
velmi nízkým napětím oblouku a krátkou
dobou jeho trvání. Energie oblouku je tak velmi malá.
Opotřebení kontaktů vakuového zhášedla je proto prakticky
zanedbatelné. Vakuové zhášedlo ve vypínači zátěže může
spínat jmenovité proudy až 630 A. Vakuové zhášedlo ve
vypínači může spínat zkratové proudy až do 20 kA u modelu
SVS/08 nebo 25 kA u provedení SVS/12.

SVS/08

12 kV

Společnost Eaton Holec pečlivě vybírá
použité materiály. Tyto materiály musí být
bezpečné jak pro obsluhující personál, tak
pro životní prostředí, a to nejen při provozu
zařízení, ale i po skončení jeho provozní životnosti. Z tohoto
důvodu systém SVS neobsahuje izolační plyn SF6 a všechny
použité materiály jsou podle současného stupně poznání
z hlediska ochrany životního prostředí nezávadné.

Difuzní výboj

Vakuový odpínač a vypínač
Uzemněná poloha
V této poloze je odpojovač
připojen k hlavnímu
zemnícímu vodiči.
Odpojovač v uzemněné
poloze navíc představuje
bezpečnou uzemněnou
bariéru mezi místem
připojení kabelu a
systémem přípojnic.

Použití ekologicky čistých materiálů

Ovládání skříní systému SVS se provádí
velmi snadno. Každý ovládací panel má
jednoduchý a jasně rozlišitelný
schematický diagram, který zobrazuje
všechny spínací operace. Přístup do kabelového prostoru je
velmi snadný. Kabely jsou připojeny v přední části skříně ve
výšce 80 - 90 cm. Pro zakončení a uchycení kabelů je
dostatek místa. Všechny instalace lze snadno přemisťovat
pomocí jeřábu, vysokozdvižného vozíku nebo ocelových
válečků/trubek.

1

1

A

2
1
1

2

B

1

1
A

Skříň s vypínačem.
+ B Volitelný horní vstup kabelu.

1 Skříň s odpínačem.
Volitelný horní vstup kabelu.

1
2

Držák pojistek.
Připojovací místo kabelů.

B

1
2

Transformátory napětí.
Transformátory proudu.

1

Pro skříně vypínače
a odpínače.

Platí pro UK.

1
C

Výkonový odpínač. A + B Volitelný horní vstup kabelu.
Volitelná druhá kabelová přípojka.

1
A

Výkonový vypínač.
Volitelná druhá kabelová přípojka.
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Bezpečnost

Spolehlivost a bezpečnost při provozu
Systém SVS využívá jako vysoce kvalitní
primární izolační materiál pro zapouzdření
částí pod proudem epoxidovou pryskyřici.
Jednotlivé fáze jsou zcela odděleny
epoxidovou pryskyřicí jako prevence proti vzniku vnitřních
mezifázových oblouků/zkratů. Všechny spoje primárních
součástí jsou navíc utěsněny pryžovými manžetami. V celém
rozvaděči je použita stejná úroveň izolace. Praktický výzkum
a zkušenosti na již instalovaných rozvaděčích potvrdil, že
epoxidové části rozvaděče SVS jsou konstantní a nevykazují
známky stárnutí.

Systém SVS

Konstrukce systému

Zcela zapouzdřený systém Eaton Holec je plně zapouzdřený
skříňový VN rozváděč s epoxidovou izolací, vyzbrojený
vakuovými vypínači nebo odpínači.

Modulární systém SVS společnosti Eaton Holec je
příkladem vyzkoušené a ověřené technologie kvalitních
rozvaděčů s vestavěnými vakuovými vypínači a odpínači
a izolací epoxidovou pryskyřicí.

Systém SVS je kompaktní modulární systém vyvinutý pro
vysokonapěťové aplikace do a včetně 24 kV jmenovitého
napětí. Flexibilní, unifikovanou konstrukci skříní zajišťuje
sestava z modulárních prvků, tj. výkonový vypínač, odpínač,
pojistkový odpínač, pole měření, přípojnice a připojovací
místa kabelů. Systém je vhodný pro spínací a rozvodná
zařízení užívaná v elektrických rozvodných sítích i pro různé
průmyslové aplikace.

Konstrukce systému SVS je modulární. To
znamená, že jakákoli kombinace modulových
skříní a jejich pořadí je možná. Kromě toho,
počet skříní, které mohou být spojeny do
jednoho rozváděče není omezen. Existující rozváděč lze
jednoduše rozšiřovat o další pole. Díky rychlé montáži
a propojení panelů lze rozvaděče flexibilně uvádět do provozu.
Panely systému SVS jsou kompaktní (min. 420mm) a umožňují
tak dosáhnout významné úspory nákladů a zastavěného
prostoru.

Odpojovač

Systém přípojnic

Všechny skříně s funkcí spínání jsou vybaveny
odpojovačem, který se skládá ze vzájemně
propojených kolíků kontaktů s pohybem ve
svislé rovině. Odpojovač je mechanicky
blokován, proto s ním lze manipulovat pouze
pokud je odpínač, nebo vypínač v poloze
vypnuto.
Odpojovač má dvě polohy:
Pracovní poloha
V této poloze je odpojovač
připojen k systému
přípojnice a propojení
přípojnice s vývodním/
přívodním kabelem lze
realizovat zapnutím
vypínače, nebo odpínače.

Společnost Eaton Holec je celosvětově renomovaný přední
producent a uživatel technologii izolace na bázi epoxidových
pryskyřic. Základním prvkem sortimentu rozvaděčů
společnosti Eaton Holec jsou vakuová zhášedla. Tato vysoce
kvalitní zhášedla vyvíjí a vyrábí společnost Eaton Holec.

Ovládací panel

Přizpůsobivost

Uzemněná kovová skříň systému SVS
zajišťuje bezpečnost obsluhy v běžném
provozu (stupeň ochrany IP2XD v souladu
s normou IEC publikace 60529). Primární
části pod proudem a propojení primárních částí je zcela
izolováno. Vylučuje se tím riziko styku s částmi pod
proudem při provádění údržby, revize a montáže. Izolace je
odolná vůči napěťovým rázům a omezovacímu napětí
kmitočtu napájecí sítě v souladu s jmenovitým napětím.

Skříň výkonového vypínače SVS/08.

Elektrické spojení dvou skříní je
provedeno třemi jednofázovými
přípojnicovým jednotkami, které se
skládají z trubkových vodičů plně
zapouzdřených v epoxidové izolaci.
Uvnitř vodičů se nacházejí spony, které
navzájem stahují přípojnice různých skříní dohromady.
Díky elastičnosti spon zůstává pevnost spojení stejná při
všech proudových zátěžích. V místech spojení zajišťují
spolehlivou izolaci vodivých částí pryžové těsnící manžety.
Rozšíření stávajícího rozváděče a/nebo přidávání dalších
skříní je snadné.

Připojovací kónus
(pro připojení kabelu)

Odpínač

Vypínač

1

Pojistkový
odpínač

1

Pole
měření

Transformátory Skříň měření
napětí na
napětí na
straně kabelu přípojnicích

1

Vakuová zhášedla tvoří jádro VN
rozváděčů Eaton Holec. Vakuová
zhášedla jsou pro dosažení vysokého
stupně ochrany před vnějšími vlivy
zcela zalita v epoxidové pryskyřici.
Klíčovou odborností společnosti
Eaton Holec je proces přímého lití.
Vakuová zhášedla se skládají z keramického válcového
pouzdra a pevného a pohyblivého kontaktu. Pohyb
kontaktu ve vakuu je zajištěn pomocí vlnovce. Ochranné
štít obklopující kontakty zabraňují usazování kovových
výparů, které vznikají při přerušení oblouku na izolátory.
Tyto štíty také zajišťují správné rozložení potenciálu na
povrchu izolátoru.

2

1

Vlnovec

2

Štít vlnovce

3

3

Keramické izolátory

4

Pohyblivý kontakt

5

Magnetické lamely

Skříň dělení přípojnic
Odpínač nebo vypínač

Skříň přímého připojení
na přípojnice

Samostatná
skříň s
vypínačem
nebo
odpínačem

4
5

Ovládácí panely

SVS/12

Provedení skříní SVS/12
630 A

1250 A
Odpínač

Vypínač
A

C
1

2

1

A

Systém SVS společnosti Eaton Holec je ideální pro
použití v distribučních sítích, jako průmyslový rozvaděč
a rozvaděč pro budovy a domovní zástavbu. Systém
zaručuje spolehlivé spínání, ochranu, měření a rozvod
elektrické energie. Systém SVS využívá vakuovou
technologii v kombinaci s pevnou izolací. Díky této
kombinaci je systém SVS vhodný zejména pro použití
v infrastruktuře (např. tunely a podzemní dráhy) a
v průmyslovém nebo komerčním prostředí (např.
zpracovatelském a potravinářském průmyslu a
nemocnicích), kde je nezbytné zachovat čisté a
bezpečné prostředí. Využití systému SVS:
• Energetické závody a distribuce: (hlavní) distribuční
a rozpínací stanice, kompaktní podružné rozvodny,
větrné elektrárny.
• Infrastruktura: vakuové spínání je vhodné zejména
pro tunely, podzemní dráhy a další aplikace v
infrastruktuře.
• Průmysl: připojení do okružní kabelové sítě nebo
systému LVS.
• Komerční: nemocnice, stadiony, nákupní centra,
hotely atd.

Vakuové zhášedlo

Provedení skříní SVS/08 a SVS/12 - Přehled
24 kV

Použití

Typickou vlastností vypínacích proudů až
do jmenovitého zkratového proudu ve
vakuových zhášedlech společnosti
Eaton Holec je vysoký počet paralelních
oblouků vytvořených mezi kontakty.
Tento „difuzní výboj“ je charakteristický
velmi nízkým napětím oblouku a krátkou
dobou jeho trvání. Energie oblouku je tak velmi malá.
Opotřebení kontaktů vakuového zhášedla je proto prakticky
zanedbatelné. Vakuové zhášedlo ve vypínači zátěže může
spínat jmenovité proudy až 630 A. Vakuové zhášedlo ve
vypínači může spínat zkratové proudy až do 20 kA u modelu
SVS/08 nebo 25 kA u provedení SVS/12.

SVS/08

12 kV

Společnost Eaton Holec pečlivě vybírá
použité materiály. Tyto materiály musí být
bezpečné jak pro obsluhující personál, tak
pro životní prostředí, a to nejen při provozu
zařízení, ale i po skončení jeho provozní životnosti. Z tohoto
důvodu systém SVS neobsahuje izolační plyn SF6 a všechny
použité materiály jsou podle současného stupně poznání
z hlediska ochrany životního prostředí nezávadné.

Difuzní výboj

Vakuový odpínač a vypínač
Uzemněná poloha
V této poloze je odpojovač
připojen k hlavnímu
zemnícímu vodiči.
Odpojovač v uzemněné
poloze navíc představuje
bezpečnou uzemněnou
bariéru mezi místem
připojení kabelu a
systémem přípojnic.

Použití ekologicky čistých materiálů

Ovládání skříní systému SVS se provádí
velmi snadno. Každý ovládací panel má
jednoduchý a jasně rozlišitelný
schematický diagram, který zobrazuje
všechny spínací operace. Přístup do kabelového prostoru je
velmi snadný. Kabely jsou připojeny v přední části skříně ve
výšce 80 - 90 cm. Pro zakončení a uchycení kabelů je
dostatek místa. Všechny instalace lze snadno přemisťovat
pomocí jeřábu, vysokozdvižného vozíku nebo ocelových
válečků/trubek.

1

1

A

2
1
1

2

B

1

1
A

Skříň s vypínačem.
+ B Volitelný horní vstup kabelu.

1 Skříň s odpínačem.
Volitelný horní vstup kabelu.

1
2

Držák pojistek.
Připojovací místo kabelů.

B

1
2

Transformátory napětí.
Transformátory proudu.

1

Pro skříně vypínače
a odpínače.

Platí pro UK.

1
C

Výkonový odpínač. A + B Volitelný horní vstup kabelu.
Volitelná druhá kabelová přípojka.

1
A

Výkonový vypínač.
Volitelná druhá kabelová přípojka.
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Rozměry (mm)

1110
1060

SVS/08

SVS/12

700

600

400
150

200

400*

Eaton Electrical je světovým výrobcem zařízení pro rozvod, distribuci elektrické energie, průmyslových
aplikací a poskytovatelem služeb. Díky pokročilému vývoji výrobků, prvotřídním světovým technologiím,
vývoji, podpory a služeb Eaton Electrical poskytuje aplikace, řešení, služby zákazníkům a poradenství i
1350

1350

pro značky Cutler-Hammer®, Powerware®, Durant®, Heinemann®, Holec® a MEM®, které celosvětově
slouží potřebám těžkého a lehkého průmyslu, rozvodu a distribuci, elektráren, obytných oblastí a OEM
trhů. Podrobnější informace najdete na www.eatonelectrical.com

420

420

*) Možných 600 mm; v závislosti na NN komponentech.

Eaton Corporation je průmyslový výrobce aplikací jejichž obrat v roce 2008 dosáhl 15,4 miliard dolarů a

630

Innovac SVS/08 - SVS/12
Modulární rozvaděč 3,6 - 24 kV

který je realizován v následujících oblastech: Hydraulické systémy a služby pro průmysl, zařízení pro
rozvod a řízení výroby a dodávek elektrické energie, automobilové vzduchové a palivové systémy a

Technické údaje - Elektrické parametry
Systém

SVS/08

inteligentní řídící systémy a systémy úspor paliv a energií. Ve společnosti Eaton Corporation pracuje

SVS/12

Ur
Up

kV

12

24

12

24

kV

75

125

75

125

Ud
Fr

kV

28

50

28

50

Hz

50/60

50/60

50/60

50/60

Ir
Ik

A

800

800

1250

1250

Jmenovitý krátkodobý zkratový proud 1)

kA/s

20/3

20/3

25/1,5

25/1,5

Jmenovitý vrcholový výdržný proud

Ip

kA

50

50

63

63

Jmenovité napětí
Rázové zkušební napětí
Střídavé zkušební napětí
Jmenovitá frekvence

Určení výrobku

automatické převodovky pro auta a nákladní automobily, řešení trakčních napájecích systémů a řízení,
3)

3)

75,000 zaměstnanců a výrobky jsou prodávány do více než 150 zemích světa. Podrobnější
informace najdete na www.eaton.com

Jmenovitý proud

Výrobky společnosti Eaton Holec pro vysokonapěťové aplikace
v energetickém řetězci
Elektrárny

Vypínač
Jmenovitý proud
Jmenovitý vypínací proud
Jmenovitý zkratový zapínací proud
Jmenovitý krátkodobý výdržný zkratový proud

1)

Ir
Isc

A

630

630

630/1250

630/1250

kA

16-20

16-20

16-25

16-25

Ima
Ik

kA

40-50

40-50

40-63

40-63

kA/s

16/1-20/3

16/1-20/3

16/1-25/1,5

16/1-25/1,5

Komerční budovy
1

3

Podružné rozvodny

Hlavní rozvodny
3

2

3

5

5

Odpínač
Ir /Isc
Ima

A

630

630

630

630

Jmenovitý zkratový zapínací proud

kA

50

50

50

50

Jmenovitý krátkodobý výdržný zkratový proud 1)

Ik

kA/s

16/1-20/3

16/1-20/3

16/1-20/3

16/1-20/3

Jmenovitý proud

Odpínač s pojistkou
Ir

Jmenovitý proud 2)
1)
2)

3)

A

57/61

36

57/61

V závislosti na typu použitého vakuového zhášedla.
57 A na 12 kV s 12 kV držáky pojistek a pojistkami 10/12 kV; 61 A na max. 17,5 kV s 24 kV držáky pojistek a pojistkami 10/12 kV;
36 A na 24 kV s 24 kV držáky pojistek a pojistkami 20/24 kV.
25 kV podle ČSN.
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Obchody a
kancelářské
budovy

Transformátorové
1 2
stanice

Moeller Elektrotechnika s.r.o.
Eaton Electrical Group
Komárovská 2406
193 00 Praha 9
Česká republika

Zpracovatelský průmysl
2

3

4

5

Třebovská 480
562 03 Ústí nad Orlicí
Česká republika

Obytné
budovy
Průmysl

Systém Innovac SVS splňuje požadavky mezinárodních norem a standardů

www.moeller.cz

1

2

3

4

5

Systém
IEC 62271 - 200

Kovově kryté rozvaděče, Metal enclosed

IEC 60529

Chránění proti dotyku (stupeň ochrany IP)

TECHNICKÁ PODPORA
Tel.: +420 267 990 440
podporacz@eaton.com

IEC 62271 - 100

Vypínače

SERVIS
Tel.: +420 234 769 500
serviscz@eaton.com

IEC 60265

Odpínače

IEC 62271 - 105

Odpínače s pojistkou

IEC 62271 - 102

Odpojovače

IEC 60044 - 1

Transformátory proudu

IEC 60044 - 2

Transformátory napětí

Součásti

Rozvaděč Innovac SVS lze provozovat za normálních provozních podmínek tak, jak je popsáno
v IEC publikace 60694.
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Systém přípojnic

• Modulový zapouzdřený
skříňový rozváděč s
epoxidovou izolací,
vyzbrojený vakuovými
vypínači a odpínači
• Vysoká spolehlivost a
bezpečnost při spínání,
měření a rozvodu
elektrické energie ve
funkčních modulových
jednotkách rozváděče
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Rozměry (mm)

1110
1060

SVS/08

SVS/12

700

600

400
150

200

400*

Eaton Electrical je světovým výrobcem zařízení pro rozvod, distribuci elektrické energie, průmyslových
aplikací a poskytovatelem služeb. Díky pokročilému vývoji výrobků, prvotřídním světovým technologiím,
vývoji, podpory a služeb Eaton Electrical poskytuje aplikace, řešení, služby zákazníkům a poradenství i
1350

1350

pro značky Cutler-Hammer®, Powerware®, Durant®, Heinemann®, Holec® a MEM®, které celosvětově
slouží potřebám těžkého a lehkého průmyslu, rozvodu a distribuci, elektráren, obytných oblastí a OEM
trhů. Podrobnější informace najdete na www.eatonelectrical.com

420

420

*) Možných 600 mm; v závislosti na NN komponentech.

Eaton Corporation je průmyslový výrobce aplikací jejichž obrat v roce 2008 dosáhl 15,4 miliard dolarů a

630

Innovac SVS/08 - SVS/12
Modulární rozvaděč 3,6 - 24 kV

který je realizován v následujících oblastech: Hydraulické systémy a služby pro průmysl, zařízení pro
rozvod a řízení výroby a dodávek elektrické energie, automobilové vzduchové a palivové systémy a

Technické údaje - Elektrické parametry
Systém

SVS/08

inteligentní řídící systémy a systémy úspor paliv a energií. Ve společnosti Eaton Corporation pracuje

SVS/12

Ur
Up

kV

12

24

12

24

kV

75

125

75

125

Ud
Fr

kV

28

50

28

50

Hz

50/60

50/60

50/60

50/60

Ir
Ik

A

800

800

1250

1250

Jmenovitý krátkodobý zkratový proud 1)

kA/s

20/3

20/3

25/1,5

25/1,5

Jmenovitý vrcholový výdržný proud

Ip

kA

50

50

63

63

Jmenovité napětí
Rázové zkušební napětí
Střídavé zkušební napětí
Jmenovitá frekvence

Určení výrobku

automatické převodovky pro auta a nákladní automobily, řešení trakčních napájecích systémů a řízení,
3)

3)

75,000 zaměstnanců a výrobky jsou prodávány do více než 150 zemích světa. Podrobnější
informace najdete na www.eaton.com

Jmenovitý proud

Výrobky společnosti Eaton Holec pro vysokonapěťové aplikace
v energetickém řetězci
Elektrárny

Vypínač
Jmenovitý proud
Jmenovitý vypínací proud
Jmenovitý zkratový zapínací proud
Jmenovitý krátkodobý výdržný zkratový proud

1)

Ir
Isc

A

630

630

630/1250

630/1250

kA

16-20

16-20

16-25

16-25

Ima
Ik

kA

40-50

40-50

40-63

40-63

kA/s

16/1-20/3

16/1-20/3

16/1-25/1,5

16/1-25/1,5

Komerční budovy
1

3

Podružné rozvodny

Hlavní rozvodny
3

2

3

5

5

Odpínač
Ir /Isc
Ima

A

630

630

630

630

Jmenovitý zkratový zapínací proud

kA

50

50

50

50

Jmenovitý krátkodobý výdržný zkratový proud 1)

Ik

kA/s

16/1-20/3

16/1-20/3

16/1-20/3

16/1-20/3

Jmenovitý proud

Odpínač s pojistkou
Ir

Jmenovitý proud 2)
1)
2)

3)

A

57/61

36

57/61

V závislosti na typu použitého vakuového zhášedla.
57 A na 12 kV s 12 kV držáky pojistek a pojistkami 10/12 kV; 61 A na max. 17,5 kV s 24 kV držáky pojistek a pojistkami 10/12 kV;
36 A na 24 kV s 24 kV držáky pojistek a pojistkami 20/24 kV.
25 kV podle ČSN.
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