Innovac SVS/08 - SVS/12
Aparatura modułowa 3,6 - 24kV"
Product Focus

• Rozdzielnice średniego
napięcia w osłonie
z blachy stalowej
w izolacji z żywicy
epoksydowej
z rozłącznikami
i wyłącznikami
próżniowymi
• Pewność
i bezpieczeństwo
łączenia, pomiar
i rozdział energii
elektrycznej
w funkcjonalnych
polach z niezawodnymi
aparatami łączeniowymi

Niezawodna i bezpieczna w eksploatacji
W systemie SVS stosuje się żywicę epoksydową jako materiał izolacyjny wysokiej jakości
do obwodów pierwotnych wokół wszystkich
części pod napięciem. Fazy są całkowicie
odseparowane od siebie żywicą epoksydową co zapobiega
powstaniu łuku wewnętrznego. Poza tym, wszystkie elementy
obwodu pierwotnego są ze sobą połączone w gumowych
tulejach. Oznacza to, że ten sam poziom izolacji został
utrzymany w całym urządzeniu. Praktyczne prace badawcze
nad urządzeniami eksploatowanymi już przez dłuższy okres
pokazały, że elementy izolowane w żywicy epoksydowej nie
wykazują w systemie SVS żadnych skłonności do starzenia się.

System SVS

Konstrukcja systemu

W pełni zamknięty system w izolacji z żywicy epoksydowej
z integralnym przerywaczem próżniowym. SVS jest zwartym
systemem o konstrukcji modułowej, który został opracowany
do stosowania dla średnich napięć do 24 kV. Z myślą
o możliwości rozbudowywania konstrukcji, pola są składane
z modułowych elementów takich jak np.: wyłączniki,
rozłączniki, człony bezpiecznikowe, pola pomiarowe, szyny
zbiorcze i głowice kablowe. Rozdzielnice SVS nadają się
szczególnie do stosowania w stacjach rozdzielczych
w sieciach dystrybucyjnych zakładów energetycznych,
przemyśle oraz obiektach użyteczności publicznej.

System modułowy SVS firmy Eaton Holec jest przykładem
wypróbowanej i sprawdzonej technologii budowy
rozdzielnic wysokiej jakości wykorzystującej próżniowe
przerywacze prądu i izolację z żywicy epoksydowej.

Na całym świecie Eaton Holec jest uznawany za wiodącego
specjalistę w technologii izolacji z żywicy epoksydowej.
Próżniowe przerywacze prądu stanowią serce rozdzielnic
firmy Eaton Holec. Wysokiej jakości przerywacze prądu
zostały opracowane i są produkowane przez firmę Eaton
Holec na bazie własnej technologii próżniowej.

SVS/08 Pole wyłącznikowe.

Przgląd pól SVS/08 i SVS/12
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Bezpieczeństwo

Możliwość rozbudowy

Uziemiona osłona metalowa systemu SVS
gwarantuje bezpieczeństwo personelowi
podczas obsługi (poziom ochrony IP2XD
zgodnie z publikacją IEC 60529).
Elementy obwodu pierwotnego i połączenia elementów
obwodów pierwotnych są całkowicie izolowane, co
eliminuje ryzyko dotknięcia elementów pod napięciem
podczas konserwacji, przeglądu lub prac montażowych.
Izolacja jest odporna na przepięcia i napięcia udarowe
o częstotliwości sieciowej stosownie do napięcia
znamionowego.

System SVS jest konstrukcji modułowej.
Oznacza to, że możliwa jest dowolna
kombinacja czy też sekwencja pól. Ponadto
ilość pól jaką można wykorzystać w systemie
rozdzielni jest nieograniczona, ponieważ kilka sekcji można
łatwo ze sobą połączyć. Istniejący system rozdzielczy może
zostać również rozbudowany w prosty sposób o jedno lub
więcej pól. Ponieważ pola można szybko zmontować i połączyć,
możliwe jest sprawne, właściwe przygotowanie rozdzielnicy do
pracy. Pola rozdzielnicy SVS mają kompaktowe wymiary
(szerokość 420 mm) dzięki czemu uzyskuje się znaczne
oszczędności kosztów oraz przestrzeni instalacyjnej.

Odłączniko-uziemnik

System szyn zbiorczych

Wszystkie pola rozdzielcze wyposażone są
w odłączniko-uziemnik składający się z trzech
wzajemnie połączonych styków trzpieniowych
posuwających się w płaszczyżnie pionowej.
Ponieważ jest on zabezpieczony blokadami
mechanicznymi, odłączniko-uziemnik można
przestawić jedynie jeśli rozłącznik lub
wyłącznik jest otwarty. odłączniko-uziemnik
ma dwa położenia:

Połączenie elektryczne elementów
między dwoma polami zrealizowano
w postaci trzech jednofazowych
jednostek szynowych składających się
z cylindrycznych przewodników
całkowicie otulonych w żywicy epoksydowej. Przewodniki
te zawierają cięgno napinające, mocujące razem elementy
szyn zbiorczych w różnych polach. Dzięki elastyczności
tych cięgien wymagany naciąg pozostaje stały przy
dowolnych warunkach obciążenia. Silikonowe tuleje
w punktach połączeń zapewniają niezawodne
uszczelnienie elektryczne. Pracujące już urządzenie można
w prosty sposób poszerzyć dodając kolejne sekcje.

Położenie robocze
W tym położeniu
odłączniko-uziemnik
połączony jest z systemem
szyn zbiorczych, który
z kolei może być połączony
z wychodzącym kablem
poprzez zamknięcie
rozłącznika lub wyłącznika
Położenie uziemienia
W tym położeniu,
odłączniko-uziemnik jest
połączony z szyną
uziemienia, w bezpiecznej
odległości od systemu szyn
zbiorczych. Odległości są
większe niż wystarczające,
aby wytrzymać wymagane napięcie udarowe.
W położeniu uziemienia, odłączniko-uziemnik
tworzy również uziemioną barierę
bezpieczeństwa dla systemu szyn zbiorczych.
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Przyłącze kablowe
Komora próżniowa
Komory próżniowe stanowią serce
rozdzielnic Eaton Holec. Są one
całkowicie odizolowane żywicą epoksydową co zapewnia wysoki poziom
ochrony i zabezpiecza przed wpływami
otoczenia. Znajomość procesu
i bezpośrednie wytwarzanie żywicy
epoksydowej jest jednym z głównych atutów Eaton Holec.
Komory próżniowe składają się z ceramicznego cylindra
mieszczącego styki: stały i ruchomy. Ruch styku
w warunkach próżni umożliwia mieszek. Ekran otaczający
styki chroni przed zanieczyszczeniami oparami metalu,
które powstają w trakcie operacji łączeniowych oraz
zapewnia dobry rozkład potencjału.

Łączniki szyn
Wyłącznik lub rozłącznik

Bezpośrednie przyłącza
do szyn zbiorczych
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Przyjazna użytkownikowi

Materiały nieszkodliwe dla środowiska

System SVS jest ujednolicony i łatwy
w obsłudze. Każde pole ma łatwy do
zrozumienia, przejrzysty, schemat
synoptyczny ilustrujący każdą z operacji
przełączania. Przedział kablowy w systemie SVS jest łatwo
dostępny. Kable połączone są w przedniej części pól na
wysokości 80 - 90 cm. Przestronna konstrukcja przedziału
umożliwia wygodne podłączenie kabli. Wszystkie urządzenia
są łatwe do transportu za pomocą podnośnika, wózka
widłowego lub rolek stalowych.

Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, zastosowane zostaly materiały konstrukcyjne
dobrane w sposób staranny, tak aby były
one bezpieczne dla ludzi i środowiska nie
tylko podczas eksploatacji lecz także po zakończeniu okresu
użytkowania. Z tej przyczyny system SVS nie zawiera gazu
izolacyjnego SF6 a wszystkie użyte materiały są przyjazne
dla środowiska, zgodnie z obecnym stanem wiedzy.

Zastosowanie
System rozdzielnic SVS produkcji Eaton Holec jest
doskonałą aparaturą rozdzielczą zarówno dla sieci
dystrybucyjnych jak i obiektów przemysłowych oraz
budownictwa. System zapewnia wysoką niezawodność
łączeniową i wysokie bezpieczeństwo. Bazuje na
kombinacji technologii próżniowej i technologii izolacji
stałej. To sprawia, że doskonale sprawdza się
w zastosowaniach infrastrukturalnych (np. tunele,
metro), przemysłowych czy obiektach użyteczności
publicznej (np. przemysł przetwórczy, szpitale), gdzie
wymaga się czystości i bezpieczeństwa.
System SVS jest używany w:
• Zakładach Energetycznych: stacje główne
i dystrybucyjne, stacje kompaktowe, turbiny wiatrowe.
• Budownictwie infrastrukturalnym: łączenie
w technice próżniowej jest szczególnie zalecane
przy budowie tuneli, metra, itp.
• Przemyśle: do połączenia z sieciami pętlowymi
(pierścieniowymi) czy sieciami niskiego napięcia
Obiektach handlowych i użyteczności publicznej:
szpitale, stadiony, centra handlowe, hotele, itp.

Wyładowanie rozproszone
Typową cechą przerwania obwodu dla
wyłącznika próżniowego firmy Eaton
Holec jest to, że między stykami pojawia
się wiele równoległych łuków elektrycznych. Takie wyładowanie rozproszone
charakteryzuje się bardzo niskim
napięciem łuku i krótkim czasem jego
trwania, a więc i małą energią łuku elektrycznego. Zużycie
styków w przerywaczu próżniowym jest więc w zasadzie
do pominięcia. Przerywacz próżniowy w rozłączniku może
rozłączać prądy maks. 630 A. Przerywacz próżniowy
w wyłączniku może wyłączać prądy zwarciowe do
maksymalnie 16 kA lub 20 kA (SVS/08) i 25 kA (SVS/12).
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Dane techniczne
System

SVS/08

SVS/12

Napięcie znamionowe
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kV

12
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Napięcie probiercze udarowe
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Napięcie probiercze 1 min 50 Hz
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Częstotliwość znamionowa
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Prąd znamionowy
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Znamionowy prąd zwarciowy 1)
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Znamionowy prąd zwarciowy załączalny

Ip
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Prąd znamionowy
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System szyn zbiorczych

Wyłącznikr

Rozłącznik

Rozłącznik z bezpiecznikami
Ir
A
57/61
36
57/61
36
W zależności od rodzaju zastosowanego wyłącznika.
57 A przy 12 kV w pojemnikach bezpiecznikowych 12 kV i bezpiecznikach 10/12 kV; 61 A przy max. 17.5 kV w pojemnikach bezpiecznikowych 24 kV
i bezpiecznikach 10/12 kV; 36 A przy 24 kV w pojemnikach bezpiecznikowych 24 kV i bezpiecznikach 20/24 kV.
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1)
2)
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Innovac SVS spełnia wymagania następujących norm
System
IEC 62271 - 200

Rozdzielnice w obudowie metalowej

IEC 60529

Stopnie ochrony

Komponenty
IEC 62271 - 100

Wyłączniki

IEC 60265

Łączniki

IEC 62271 - 105

Rozłączniki z bezpiecznikami

IEC 62271 - 102

Odłączniki i uziemniki

IEC 60044 - 1

Przekładniki prądowe

IEC 60044 - 2

Przekładniki napięciowe

Rozdzielnica Innovac SVS może pracować w standardowych warunkach
roboczych określonych w publikacji IEC 60694.

Firma Eaton Electric Inc. jest globalnym liderem w dziedzinie produktów i usług związanych ze
sterowaniem elektrycznym, rozdziałem mocy oraz automatyką produkcji. Dzięki zaawansowanym
technikom rozwoju produktu, światowej klasy metodom produkcji oraz globalnej sieci usług i pomocy
technicznej, Eaton Electric dostarcza rozwiązania dostosowane do klienta, oferowane pod markami
Cutler-Hammer®, Durant®, Heinemann®, Holec® i MEM®, które spełniają ciągle zmieniające się potrzeby
rynku przemysłowego, użytkowego, komercyjnego, mieszkaniowego oraz OEM. Więcej informacji o
firmie można uzyskać na stronie www.eatonelectric.com
Eaton Corporation jest globalnym producentem na skalę przemysłową szerokiej gamy produktów oraz
liderem w dziedzinie systemów hydraulicznych, urządzeń rozdziału, jakości i sterowania, kontroli
powietrza i zużycia paliwa w technice samochodowej oraz inteligentnych zespołów napędowych
gwarantujących oszczędność paliwa i bezpieczeństwo w samochodach ciężarowych. W 2008 roku wartość
sprzedaży produktów i usług firmy osiągnęła poziom 15,4 miliarda $. Przedsiębiorstwo zatrudnia 75.000
pracowników i sprzedaje swoje produkty w ponad 125 krajach. Więcej informacji o firmie można uzyskać
na stronie www.eaton.com.
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Dystrybucja i serwis w Polsce:
Eaton Electrical Group
Moeller Electric Sp. z o.o.
ul. Galaktyczna 30
80-299 Gdańsk, Poland
Tel.: (0-58) 554 79 00
Fax: (0-58) 554 79 09
gdansk@moeller.pl
www.moeller.pl
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Systemy rozdzielcze SN oferowane przez firmę Eaton Holec
przeznaczone dla branży energetycznej
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Biura:

Przedtsawiciele handlowi

Eaton Electric Sp. z o.o.
80-299 Gdańsk, ul. Galaktyczna 30
tel.: (0-58) 554 79 00, 10
fax: (0-58) 554 79 09, 19
e-mail: pl-gdansk@eaton.com

Białystok
694 430 995
Lublin
694 430 996
694 430 969

Biuro Katowice
40-203 Katowice, ul. Roździeńskiego 188b
tel.: (0-32) 258 02 90
fax: (0-32) 258 01 98
e-mail: pl-katowice@eaton.com

Łódź
694 430 955
694 430 979

Biuro Poznań
60-171 Poznań, ul. Żmigrodzka 41/49
tel. (0-61) 863 83 55
tel./fax (0-61) 867 75 44
e-mail: pl-poznan@eaton.com

Rzeszów
694 428 517

Biuro Warszawa
02-146 Warszawa, ul. 17 Stycznia 45a
tel. (0-22) 320 50 50
fax (0-22) 320 50 51
e-mail: pl-warszawa@eaton.com

Kraków
694 428 503

Szczecin
694 428 518
694 430 927
Toruń
694 430 933
Wrocław
694 430 941
694 430 944
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Ponieważ nasze produkty są stale
udoskonalane, zastrzegamy sobie
prawo do wprowadzenia zmian
w wyglądzie i danych technicznych
bez wcześniejszego uprzedzenia.
Dane zawarte w niniejszej publikacji
służą jedynie celom informacyjnym
i nie mogą być podstawą roszczeń
prawnych.

