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Sektor elektryczny Eaton jest globalnym liderem w dziedzinie dystrybucji zasilania 
i zabezpieczenia obwodów; zabezpieczenia zasilania zapasowego; regulacji 
i automatyki; oświetlenia i bezpieczeñstwa; rozwi¹zañ strukturalnych i sprzêtu 
instalacyjnego; rozwi¹zañ do pracy w surowych i niebezpiecznych warunkach; 
a tak¿e us³ug in¿ynieryjnych. Dziêki swojemu zestawowi globalnych rozwi¹zañ 
Eaton jest w stanie sprostaæ najbardziej krytycznym wyzwaniom w zarz¹dzaniu 
zasilaniem elektrycznym dnia dzisiejszego.

Eaton to zró¿nicowane przedsiêbiorstwo zarz¹dzaj¹ce energi¹, oferuj¹ce 
energooszczêdne rozwi¹zania wspomagaj¹ce efektywne zarz¹dzanie 
wykorzystaniem energii elektrycznej, hydraulicznej i mechanicznej. Nasza firma 
jest ogólnoświatowym liderem w kilku dziedzinach. S¹ to m.in.: produkty 
elektryczne, systemy i us³ugi zwi¹zane z jakości¹, dystrybucj¹, kontrol¹                  
i przesy³em energii, oświetlenie i okablowanie, komponenty hydrauliczne, 
systemy i us³ugi zwi¹zane z wyposa¿eniem przemys³owym i przenośnym, paliwo 
lotnicze, systemy hydrauliczne i pneumatyczne wykorzystywane komercyjnie 
oraz przez przemys³ zbrojeniowy, uk³ady przeniesienia napêdu i uk³ady napêdowe 
dla pojazdów ciê¿arowych oraz osobowych zwiêkszaj¹ce wydajnośæ 
i bezpieczeñstwo oraz zmniejszaj¹ce zu¿ycie paliwa. W 2012 roku firma Eaton 
naby³a Cooper Industries plc. Eaton zatrudnia oko³o 100 000 pracowników            
i oferuje swoje produkty w ponad 150 krajach.

Wiêcej informacji znajd¹ Pañstwo na stronie www.eaton.eu.
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Eaton prowadzi rozwój nowych 
technologii – od napêdów hy-
brydowych i systemów kontroli 
emisji po zaawansowane kom-
ponenty silników – które redu-
kuj¹ zu¿ycie paliwa i emisjê za-
nieczyszczeñ w samochodach 
ciê¿arowych i osobowych. 

Wy¿sze oczekiwania 

Ci¹gle udoskonalamy rozwi¹za-
nia techniczne i serwis naszego 
dzia³u lotniczego, tak by w pe³ni 
zaspokoiæ potrzeby nowych 
platform lotniczych, ³¹cznie 
z wysoko lataj¹cymi lekkimi od-
rzutowcami i rynkiem bardzo 
lekkich odrzutowców.

Rozwój nasz¹ si³¹

Nasze us³ugi w zakresie syste-
mów hydraulicznych stanowi¹ 
po³¹czenie zlokalizowanej obs³u-
gi i pomocy technicznej oraz in-
nowacyjnych rozwi¹zañ bêd¹-
cych odpowiedzi¹ na zapotrze-
bowanie wspó³czesnych projek-
tów globalnej infrastruktury 
takich jak śluzy, kana³y i zapory. 

Ekologiczne zasilanie 
budynków i przedsiêbiorstw
Eaton Corporation jest wiod¹-
cym dostawc¹ us³ug zwi¹za-
nych z dystrybucj¹, sterowa-
niem i jakości¹ energii. Stoso-
wane przez nas technologie 
zwiêkszaj¹ sprawnośæ, bezpie-
czeñstwo oraz niezawodnośæ 
zasilania obiektów. Jesteśmy 
ukierunkowani na ci¹g³e posze-
rzanie oferty o produkty i us³ugi 
przyjazne środowisku, które 
umo¿liwiaj¹ kontrole przep³ywu 
energii i monitoring zu¿ycia 
energii w czasie rzeczywistym. 
Nasze uk³ady zasilania bezprze-
rwowego (UPS), napêdy z p³yn-
n¹ regulacj¹ prêdkości oraz sy-
stemy kontroli oświetlenia po-
magaj¹ oszczêdzaæ energiê oraz 
zwiêkszaæ jej wydajnośæ.

Eaton dostarcza układy zasilania do setek różnego ro-

dzaju urządzeń i obiektów, które są nieodłączną częścią 

dzisiejszego, szybko rozwijającego się świata.

Pomagamy klientom na całym świecie zarządzać mocą 

wymaganą dla budynków, samolotów, ciężarówek, samo-

chodów osobowych, maszyn oraz przedsiębiorstw. Robi-

my to w sposób umożliwiający oszczędność zasobów.
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Technologia rozdzielnic 

średniego napięcia jest 

zapisana w naszym DNA

Kompletne rozwi¹zania rozdzielnic średniego napiêcia 
Seria systemów średniego napiêcia firmy EATON oferuje rozdziel-
nice i komponenty dla zastosowañ w sieciach dystrybucyjnych 
(g³ówne stacje zasilaj¹ce, podstacje i stacje transformatorowe) 
oraz do zasilania obiektów przemys³owych. Wysokiej jakości roz-
wi¹zania techniczne oparte s¹ na izolacji powietrznej lub z ¿ywic 
epoksydowych oraz ³¹cznikach wykonanych na bazie komór pró¿-
niowych.

Kombinacja ³¹czników pró¿niowych i izolacji sta³ej, w porównaniu 
do systemów wykorzystuj¹cych gaz SF6, stanowi alternatywê przy-
jazn¹ dla środowiska. 

Szeroki zakres naszej oferty pozwala spe³niæ potrzeby ka¿dej mo¿li-
wej aplikacji. Ponadto, globalna sieæ serwisowa zapewnia u¿ytkow-
nikowi maksymalne wsparcie we wszystkich regionach świata.

Lider w technologii izolacji sta³ej i ³¹czników pró¿niowych
Efektem ponad 80 lat badañ oraz doświadczeñ zwi¹zanych z pro-
dukcj¹ ³¹czników pró¿niowych s¹ przyjazne dla środowiska komory 
pró¿niowe zdolne do niezawodnego ³¹czenia zarówno normalnych 
pr¹dów obci¹¿enia, jak i du¿ych pr¹dów zak³óceniowych.

Firma Eaton jest jedn¹ z niewielu firm na świecie produkuj¹c¹ ³¹cz-
niki pró¿niowe, która osi¹gnê³a sukces w rozwoju światowej klasy 
produktów z licznymi miêdzynarodowymi patentami. Zosta³o to 
osi¹gniête w wyniku przejêcia firm Westinghouse, Cutler Hammer, 
MEM oraz Holec.

W celu zwiêkszenia wytrzyma³ości dielektrycznej zaprojektowane 
zosta³y równie¿ komory pró¿niowe w pe³ni obudowane ¿ywic¹ 
epoksydow¹. Izolacja sta³a jest stosowana z sukcesem w szerokim 
zakresie aplikacji od ponad 40 lat.

Rozdzielnice
średniego napięcia
bez izolacji SF6

Wiedza dotycząca technologii i wytwarzanych produktów 

oraz zrozumienie potrzeb określonych aplikacji pozwala 

nam zaoferować użytkownikowi rozwiązania bezpieczne, 

niezawodne oraz charakteryzujące się wysoką jakością. 

Jesteśmy częścią tworzenia technologii rozdzielnic śred-

niego napięcia i dlatego trzymaj z nami – zawsze!



Eaton zawiera w sobie pewn¹ si³ê. Jest to moc jednoczenia najbardziej 
cenionych światowych fi rm, aby zbudowaæ jedn¹ markê, której mo¿na 
zaufaæ przy wychodzeniu naprzeciw wymaganiom zarz¹dzania energi¹. 
Si³a ta wspiera nasze zaanga¿owanie w zasilanie biznesu na ca³ym świecie 
– Powering Business Worldwide.

Eaton pozwala aktywnie zarz¹dzaæ kompletnym systemem zasilania, 
dostarczaj¹c rozwi¹zania, dziêki którym praktyczne realizacje staj¹ 
siê bezpieczniejsze, bardziej wydajne i niezawodne – od wytwarzania 
i dystrybucji do ochrony i kontroli.

Odwiedź: www.eaton.com/electrical.

Znaki na tej stronie s¹ znakami towarowymi Eaton Corporation lub spó³ek stowarzyszonych. 
1Marka Westinghouse jest u¿ywana tymczasowo na licencji w Azji i na Pacyfi ku ©2010 Eaton Corporation

The power of fusion.
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Podstawowe technologie

Komory próżniowe

Komory pró¿niowe firmy Eaton 
powsta³y na bazie 80-letnich do-
świadczeñ w dziedzinie ³¹czni-
ków pró¿niowych. Sk³adaj¹ siê 
z ceramicznego cylindra, który 
stanowi obudowê dla styków 
sta³ych i ruchomych. Ruch sty-
ków z zachowaniem szczelności 
komory pró¿niowej jest 

mo¿liwy dziêki zastosowaniu 
specjalnego mieszka. Os³ona 
otaczaj¹ca styki zapobiega za-
nieczyszczeniu izolatorów przez 
opary metali wytwarzane pod-
czas przerywania pr¹du oraz za-
pewnia odpowiedni rozk³ad po-
tencja³u na izolatorze. 

Komory pró¿niowe produkcji 
Eaton charakteryzuj¹ siê osio-
wym rozk³adem pola magne-
tycznego (Axial Magnetic Field 
– AMF). Dziêki dyfuzji (rozpro-
szeniu) ³uku elektrycznego osi¹-
gniêto bardzo dobre parametry 
zarówno dla ma³ych jak i du¿ych 
pr¹dów ³¹czeniowych.

1  Mieszek

2  Os³ona mieszka

3  Izolatory ceramiczne

4  Styk ruchomy

5  Dodatkowe obwody magnetyczne

1

2

3

4
5

Poniewa¿ powy¿ej 10 kA ³uk 
elektryczny wykazuje siln¹ ten-
dencjê do koncentracji w kon-
strukcji styków g³ównych wy-
³¹czników wprowadzono obwód 
magnetyczny, który podczas 
przerywania pr¹du zwarciowe-
go wytwarza osiowe pole ma-
gnetyczne potêguj¹ce zjawisko 
dyfuzji. Obwód ten sk³ada siê 
z kilku warstw p³ytek stalowych 
maj¹cych kszta³t podkowy.
Typow¹ cech¹ komór pró¿nio-
wych firmy EATON jest niskie 
napiêcie ³uku i krótki czas jego 
trwania, w efekcie czego uzy-
skujemy nisk¹ energiê ³uku 

elektrycznego. St¹d te¿ zu¿ycie 
styków jest pomijalne. Komory 
pró¿niowe nie wymagaj¹ kon-
serwacji oraz charakteryzuj¹ siê 
wytrzyma³ości¹ elektryczn¹ wy-
nosz¹c¹ 30 000 operacji ³¹cze-
niowych.
Bardzo niski poziom zu¿ycia sty-
ków g³ównych, ich d³uga ¿ywot-
nośæ i wysoka wytrzyma³ośæ 
elektryczna pozwoli³y na zast¹-
pienie ³¹czników wysuwnych 
³¹cznikami stacjonarnymi, które 
mog¹ pracowaæ w niewymaga-
j¹cych czynności konserwacyj-
nych systemach szczelnie za-
mkniêtych.

Izolacja stała

Firma Eaton Holec od blisko 
50 lat jest światowym liderem 
w projektowaniu i wytwarzaniu 
komponentów ¿ywicznych. ¯y-
wica stanowi znakomity mate-
ria³ izolacyjny. Dziêki niej uzy-
skujemy równie¿ optymalne 

wymiary, solidn¹ konstrukcjê 
oraz odpowiednie warunki ch³o-
dzenia. Zastosowanie pe³nej 
izolacji sta³ej dla obwodów pier-
wotnych praktycznie ca³kowicie 
eliminuje ryzyko powstawania 
zwaræ wewnêtrznych. 

Sterowanie polem elektrycznym

W przypadku konwencjonalnych 
kszta³tów elementów obwo-
dów pierwotnych, pole elek-
tryczne pomiêdzy fazami oraz 
pomiêdzy fazami i ziemi¹, roz-
k³ada siê nie jednorodnie. W ob-
szarach o du¿ym natê¿eniu pola 
elektrycznego, czêściowe prze-
bicie mo¿e lawinowo wyzwoliæ 
powstawanie zwaræ wewnêtrz-
nych. Dog³êbna wiedza na 

temat zjawiska przebicia elek-
trycznego oraz technik zwi¹za-
nych z odpowiednim wystero-
waniem pola elektrycznego po-
zwala nam ca³kowicie zapobie-
gaæ powstawaniu 
wewnêtrznych zwaræ ³ukowych. 
Jedn¹ z wa¿nych zalet tej tech-
nologii s¹ równie¿ niewielkie 
gabaryty urz¹dzeñ.
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Rozwiązania przyjazne dla środowiska

Wszystkie systemy średnich napięć za-

projektowane i produkowane przez firmę 

Eaton bazują na przyjaznych dla środowiska 

technologiach łączenia w próżni oraz izolacji 

stało-powietrznej. Stanowią alternatywę dla 

rozwiązań zawierających gaz SF6.

Jedn¹ z kluczowych inicjatyw 
strategicznych firmy Eaton jest 
dostarczanie produktów przyja-
znych dla środowiska. Analizie 
poddawany jest ca³y cykl ¿ycia 
produkowanych urz¹dzeñ – od 
etapu projektowania do wycofa-
nia z u¿ytkowania, tak aby zop-
tymalizowaæ negatywny wp³yw 
na środowisko naturalne i zasto-
sowaæ materia³y, które mog¹ 
zostaæ ponownie wykorzystane. 

Ca³y cykl ¿ycia urz¹dzenia mo¿-
na podzieliæ na cztery g³ówne 
etapy: projektowanie (wybór 
materia³ów), produkcja, u¿ytko-
wanie i utylizacja. Zak³ad pro-
dukcyjny firmy Eaton w Henge-
lo (Holandia) na etapie projekto-
wania i produkcji urz¹dzeñ dzia-
³a ca³kowicie w zgodzie 
z zasadami i procedurami certy-
fikatu środowiskowego 
ISO 14001.

Stosowanie minimalnej 
liczby komponentów
Urz¹dzenia SN firmy Eaton pro-
jektowane s¹ z wykorzystaniem 
minimalnej ilości materia³ów, 
przy jednoczesnym zachowaniu 
wysokiej jakości i pe³nej funk-
cjonalności. Na przyk³ad, w po-
równaniu do typowych rozdziel-
nic, zredukowaliśmy radykalnie 
liczbê komponentów przez za-
stosowanie prostych mechani-
zmów roboczych oraz zintegro-
wanych przedzia³ów. Dziêki te-
mu zapewniony jest równie¿ 
szybki monta¿.

Materia³y bez/z niewielkim 
wp³ywem na środowisko 
Firma Eaton dobiera materia³y 
ze staranności¹. Wa¿nym jest, 
aby by³y bezpieczne dla perso-
nelu i środowiska – nie tylko 
podczas u¿ytkowania, ale rów-
nie¿ podczas wycofania z eks-
ploatacji. Izolacja ¿ywiczna, 
w po³¹czeniu z odpowiednim 
wysterowaniem pola elektrycz-
nego, zapewnia bardzo kompak-
tow¹, ekologiczn¹ konstrukcjê. 
Medium ³¹czeniowe, jakim jest 
pró¿nia, daje mo¿liwośæ prze-
tworzenia po zakoñczeniu okre-
su eksploatacji.

Brak zastosowania gazu SF6

W rozdzielnicach średniego na-
piêcia gaz SF6 jest stosowany 
z uwagi na jego dobre w³aści-
wości izolacyjne. Emisja gazu 
SF6 z rozdzielnicy przyczynia siê 
znacz¹co do zagro¿enia efek-
tem cieplarnianym i wynikaj¹-
cych z tego zmian klimatycz-
nych. Gaz SF6 jest najsilniej-
szym z sześciu g³ównych gazów 
cieplarnianych zawartych w pro-
tokole z Kyoto, a jego potencja³ 
tworzenia efektu cieplarnianego 
(GWP) wynosi 23 000. W la-
tach ’80, grupa Holec, dokona³a 
fundamentalnego wyboru nie 
stosowania gazu SF6 jako czyn-
nika ³¹czeniowego i izolacyjne-
go dla aparatury średniego na-
piêcia. W latach ’80 firma Holec 
posiada³a swoj¹ wewnêtrzn¹ 
technologiê SF6. G³ównym po-
wodem nie stosowania gazu 
SF6 w urz¹dzeniach średniego 
napiêcia by³y k³opotliwe i uci¹¿-
liwe wymogi zwi¹zane z ryzy-
kiem powstawania toksycznych 
produktów gazu SF6 w otocze-
niu ³uku elektrycznego. Wyma-
ga³o to dodatkowych środków 
bezpieczeñstwa dla aplikacji 
w miejscach publicznych takich 
jak obszary mieszkalne i centra 
handlowe.

Efektywne wykorzystanie 
materiałów

Du¿¹ uwagê przyk³adamy do 
efektywnego wykorzystania 
materia³ów podczas monta¿u. 
Na przyk³ad arkusze blachy s¹ 
ciête z najmniejsz¹ ilości¹ odpa-
dów. Pozosta³y materia³ jest 
wykorzystywany do produkcji 
innych elementów.

Minimalne straty energii 
podczas pracy 

W celu zapobiegania stratom 
energii podczas pracy urz¹dzeñ, 
stosujemy minimaln¹ ilośæ 
punktów ³¹czeniowych w obwo-
dzie pierwotnym. Kszta³t oraz 
materia³ zestyków ³¹czeniowych 
wykonane s¹ w sposób mini-
malizuj¹cy rezystancjê przej-
ścia.

Brak prac serwisowych na 
obiekcie

Systemy rozdzielnic SN firmy 
Eaton zaprojektowane s¹ na 
okres co najmniej 30 lat. Nie 
wymagaj¹ przeprowadzania 
czynności konserwacyjnych 
podczas ca³ego okresu u¿ytko-
wania. Z uwagi na ekologiczne 
medium izolacyjne i ³¹czeniowe, 
nie wystêpuj¹ podczas u¿ytko-
wania ¿adne wycieki szkodliwe-
go gazu SF6 oraz nie ma ko-
nieczności przeprowadzania do-
datkowych czynności zwi¹za-
nych ze sprawdzeniem ciśnienia 
gazu SF6.

Ponowne użycie materiałów

Podczas procesu utylizacji roz-
dzielnice s¹ demontowane, 
a poszczególne materia³y wyko-
rzystane do produkcji s¹ oddzie-
lone i posegregowane. Elemen-
ty te s¹ ponownie przetworzo-
ne lub u¿yte. Rozdzielnice 
Eaton nie posiadaj¹ gazu SF6, 
wiêc podczas demonta¿u nie 
ma ryzyka przedostania siê te-
go gazu do atmosfery.

Inicjatywa Green Switching
Ze wzglêdu na rosn¹ce zainteresowanie kwesti¹ wp³ywu globalne-
go ocieplenia na środowisko naturalne kilku operatorów elektro-
energetycznych sieci dystrybucyjnych podjê³o wspó³pracê z firm¹ 
Eaton w ramach inicjatywy Green Switching dotycz¹cej ekologicz-
nego rozdzia³u energii. Green Switching stanowi platformê dla 
u¿ytkowników, producentów, organizacji pozarz¹dowych oraz in-
nych uczestników programu zaniepokojonych coraz czêstszym wy-
korzystywaniem SF6 w urz¹dzeniach średnionapiêciowych. Uczest-
nicy inicjatywy dziel¹ przekonanie, ¿e stosowaniu gazu SF6 nale¿y 
przeciwdzia³aæ wszêdzie tam, gdzie rynek bran¿owy oferuje do-
stêpne rozwi¹zania alternatywne. Uczestnicy platformy Green 
Switching opublikowali oficjaln¹ deklaracjê dotycz¹c¹ swojego sta-
nowiska w powy¿szej kwestii oraz kilka dokumentów towarzysz¹-
cych. W witrynie internetowej programu mo¿na równie¿ znaleźæ 

artyku³y naukowe i techniczne na temat SF6 i alternatywnych roz-
wi¹zañ. Wiêcej informacji mo¿na znaleźæ w witrynie: 
www.greenswitching.pl.
W wyniku powstania programu Green Switching odnotowano zna-
cz¹cy wzrost świadomości bran¿y dystrybucji energii w kwestii 
stosowania gazu SF6. Operatorzy sieci elektrycznych, u¿ytkownicy 
przemys³owi, w³aściciele infrastruktury kolejowej i metra oraz pry-
watni inwestorzy sfery publicznej z sektora ochrony zdrowia staj¹ 
siê coraz bardziej świadomi wa¿nych aspektów BHP dotycz¹cych 
gazu SF6 i jego toksycznych produktów ubocznych, jak równie¿ 
wp³ywu tych substancji na kwestiê globalnego ocieplenia. Zmiana 
ta pozwoli³a na wykszta³cenie ostro¿niejszego podejścia do stoso-
wania gazu SF6 w urz¹dzeniach średniego napiêcia.
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Bezkonserwacyjna, kompaktowa rozdzielnica pierścieniowa
w izolacji stało-powietrznej wyposażona w stacjonarne 
łączniki próżniowe

Xiria
Nowa generacja małogabarytowych

rozdzielnic SN



W rozdzielnicach Xiria zastoso-
wano szereg innowacyjnych 
technologii, które znacznie 
zwiêkszaj¹ bezpieczeñstwo ob-
s³ugi oraz umo¿liwiaj¹ u¿ytkow-
nikowi korzystanie z nowych 
funkcjonalności. Szczelna obu-
dowa, izolacja sta³o-powietrzna 
oraz ³¹czenie w pró¿ni ograni-
czaj¹ ryzyko zwarcia wewnêtrz-
nego. Wzierniki inspekcyjne 
oraz wysokiej jakości wskaźniki 
obecności napiêcia z funkcj¹ 
ci¹g³ego autotestu stanowi¹ 
pewne źród³o informacji dla ob-
s³ugi. Zamykanie obwodu uzie-
mienia poprzez ³¹czniki pró¿nio-
we gwarantuje bezpieczeñstwo 
obs³ugi równie¿ w przypadku 

omy³kowego uziemienia kabli 
bêd¹cych pod napiêciem. Dziêki 
rezygnacji z pól roz³¹cznikowo-
-bezpiecznikowych na rzecz pól 
wy³¹cznikowych z zabezpiecze-
niami autonomicznymi oraz do-
stêpnym opcjom zdalnym roz-
dzielnice typu Xiria s¹ wrêcz 
idealnym rozwi¹zaniem dla sta-
cji zautomatyzowanych. Szczel-
nie zamkniête obwody pierwot-
ne oraz mechanizmy robocze 
nie s¹ nara¿one na negatywny 
wp³yw czynników zewnêtrz-
nych, dziêki czemu nie wyma-
gaj¹ konserwacji. Jednocześnie 
jest to rozwi¹zanie przyjazne dla 
środowiska, pozwalaj¹ce na ³a-
tw¹ utylizacjê urz¹dzenia. 

Zastosowanie
Z uwagi na niewielkie gabaryty 
rozdzielnice Xiria przeznaczone 
s¹ g³ównie do wolnostoj¹cych 
stacji SN/nn i z³¹cz kablowych 
średniego napiêcia. Szeroki za-
kres napiêæ, parametrów pr¹do-
wo-zwarciowych, dowolna kom-
binacja pól, dostêpnośæ 

zestawów 2, 3, 4, 5-polowych 
i pól pomiarowych powoduj¹, ¿e 
z sukcesem mog¹ byæ stosowa-
ne równie¿ w innych aplika-
cjach, takich jak turbiny wiatro-
we, stacje ze zintegrowanym 
polem pomiarowym czy te¿ ty-
powe stacje abonenckie. 

XIRIA
Nowa generacja
małogabarytowych rozdzielnic SN

Rozdzielnica Xiria produkcji Eaton jest rozdzielnicą pierścieniową przeznaczoną do pracy w sieciach dystrybucyjnych 

o napięciu do 24 kV. Dzięki zastosowaniu izolacji stało-powietrznej i stacjonarnych łączników próżniowych uzyskano 

bardzo małe gabaryty zewnętrzne rozdzielnicy oraz maksymalne bezpieczeństwo obsługi.
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Brak konieczności konserwacji

Rozdzielnica Xi-
ria zosta³a zapro-
jektowana jako 
system „fit and 
forgot” czyli za-
instaluj i zapo-

mnij. Ca³y obwód pierwotny 
wraz z napêdami umieszczono 
w szczelnie zamkniêtej metalo-
wej obudowie, w której znajdu-
je siê suche powietrze pod ci-
śnieniem atmosferycznym. Za-
tem do wszystkich elementów 
wewn¹trz szczelnej obudowy 
nie mamy dostêpu przez ca³y 
okres u¿ytkowania. Dziêki temu 
praca urz¹dzenia zosta³a rów-
nie¿ odizolowana i uniezale¿nio-
na od niesprzyjaj¹cych 

warunków zewnêtrznych, takich 
jak py³ czy wilgoæ. Mechanizm 
napêdowy ³¹czników sk³ada siê 
z minimalnej liczby elementów. 
Skonstruowany zosta³ tak, aby 
niezawodnie funkcjonowa³ po 
d³ugich okresach przestoju. Po-
prawna praca napêdów nie wy-
maga stosowania smarów, co 
równie¿ wp³ywa na bezpieczeñ-
stwo obs³ugi. Zastosowane roz-
wi¹zanie znacznie ogranicza 
koszty zwi¹zane z przegl¹dami 
i czynnościami konserwacyjny-
mi przy jednoczesnym zacho-
waniu bezpieczeñstwa i pewno-
ści pracy sieci. W czasach wol-
nego rynku energii elektrycznej 
jest to bardzo istotne dla dystry-
butorów energii elektrycznej. 

Bezpieczeństwo

Podczas wyko-
nywania czynno-
ści ³¹czeniowych 
oraz prac przy 
kablach SN istot-
ne znaczenie ma 

jednoznaczne określenie po³o-
¿enia ³¹czników. Dlatego te¿ 
w ka¿dym polu rozdzielnicy Xi-
ria, poza standardowym diagra-
mem mimicznym odwzorowuj¹-
cym po³o¿enie ³¹czników, zasto-
sowano specjalne wzierniki in-
spekcyjne umo¿liwiaj¹ce 
stwierdzenie widocznej prze-
rwy izolacyjnej pomiêdzy kabla-
mi SN a szynami zbiorczymi. 
Bezpieczeñstwo i niezawod-
nośæ urz¹dzenia zapewnione 
jest poprzez zamkniêcie wszyst-
kich elementów przewodz¹cych 
w szczelnej obudowie. Dziêki 
zastosowaniu najnowocześniej-
szych technologii poszczególne 
fazy wewn¹trz obudowy zosta³y 
odizolowane od siebie. W ten 
sposób wyeliminowano zjawi-
sko przebicia i zwarcia miêdzy-
fazowego. Rozdzielnica posiada 

zintegrowan¹ blokadê mecha-
niczn¹, która gwarantuje wyko-
nywanie wszystkich czynności 
³¹czeniowych polegaj¹cych na 
przerywaniu i zamykaniu toru 
pr¹dowego w komorach pró¿-
niowych produkcji EATON HO-
LEC. Równie¿ uziemianie kabli 
SN realizowane jest poprzez 
roz³¹czniki lub wy³¹czniki pró¿-
niowe. Z uwagi na ich wysok¹ 
zdolnośæ ³¹czeniow¹ (pr¹d za³¹-
czalny 40 kA lub 50 kA) opera-
cja ta jest w pe³ni bezpieczna 
dla operatora i samej rozdzielni-
cy w przypadku omy³kowego 
uziemienia kabla SN znajduj¹ce-
go siê pod napiêciem. Dodatko-
wo bezpieczeñstwo obs³ugi 
zwiêksza ³ukoochronna obudo-
wa, która przesz³a pozytywnie 
badania w laboratorium KEMA. 
Zastosowanie zabezpieczenia 
elektronicznego w polu trans-
formatora eliminuje koniecz-
nośæ wymiany bezpieczników 
i ingerencjê w obwód pierwot-
ny.

Kompaktowa budowa

Rozdzielnica Xi-
ria jest jedn¹ 
z najmniejszych 
rozdzielnic pier-
ścieniowych do-
stêpnych na ryn-

ku oraz najmniejsz¹ rozdzielnic¹ 
w izolacji sta³o-powietrznej. 
Uzyskanie tak ma³ych gabary-
tów by³o mo¿liwe dziêki po³¹-
czeniu g³ównych technologii 
stosowanych przez EATON: 
kontroli rozk³adu pola elektrycz-
nego, izolacji sta³ej i ³¹czenia 

w pró¿ni. Szerokośæ jednostki 
2-polowej to jedynie 760 mm 
natomiast 5-polowej 1810 mm. 
G³êbokośæ i wysokośæ dla ka¿-
dego zestawu wynosz¹ odpo-
wiednio 1305 mm i 600 mm. 
£atwy transport i posadowienie 
oraz niewielka ilośæ miejsca wy-
maganego na zabudowê prze-
k³adaj¹ siê na korzyści finanso-
we zarówno dla inwestorów jak 
i dla firm wykonawczych.

Przystosowanie do sieci
zautomatyzowanych

Xiria jest w pe³ni 
przygotowana 
do zastosowania 
w sieciach stero-
wanych zdalnie. 
W zale¿ności od 

poziomu automatyzacji sieci 
i wymaganych sygnalizacji, ste-
rowañ lub pomiarów do dyspo-
zycji mamy kilka opcji. Du¿¹ za-
let¹ jest mo¿liwośæ rozbudowy 
ka¿dego pola o akcesoria nie-
zbêdne do zdalnego sterowania 
tak¿e w przysz³ości. Pozwala to 
na zastosowanie standardo-
wych rozdzielnic w przypadku 
przysz³ościowej automatyzacji 
sieci. Pe³ne sterowanie zdalne 
uzyskano dziêki zastosowaniu 
pól wy³¹cznikowych 

z autonomicznymi przekaźnika-
mi zabezpieczeniowymi. W po-
równaniu z bezpiecznikami 
średniego napiêcia rozwi¹zanie 
to oferuje wiêksze mo¿liwości 
w zakresie nastaw i selektyw-
ności. Przekaźnik autonomiczny 
nie wymaga dodatkowego źró-
d³a zasilania. Zasilany jest 
z przek³adników pr¹dowych za-
budowanych w przedziale ka-
blowym. Nastawy mog¹ byæ 
wprowadzane rêcznie poprzez 
prze³¹czniki lub przez komputer 
(opcja). Zabezpieczenie nie wy-
maga konserwacji. Przewidzia-
ne jest do ci¹g³ej nieprzerwanej 
pracy przez 25 lat w przedziale 
temperatur pomiêdzy –40°C 
a +85°C.

Wykonanie przyjazne
dla środowiska

Rozdzielnica Xi-
ria spe³nia wy-
magania normy 
ISO 14001. Wy-
konana jest 
z materia³ów 

bezpiecznych dla środowiska 
naturalnego, które s¹ ³atwo roz-
poznawalne po demonta¿u. Za-
stosowane medium izolacyjne 
to czyste suche powietrze. 

Gaszenie ³uku odbywa siê w ko-
morach pró¿niowych. Rozdziel-
nica nie zawiera oleju, PVC oraz 
gazu SF6. Nie emituje równie¿ 
zanieczyszczeñ w trakcie u¿yt-
kowania. Dziêki ³atwemu i bez-
piecznemu procesowi recyclin-
gu uniknie siê wysokich kosz-
tów oraz podatków środowisko-
wych w momencie wycofania 
urz¹dzenia z u¿ytku.

Cechy i korzyści
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Cztery przedziały rozdzielnicy SN

1. Mini przedzia³ obwodów pomocniczych
2. Przedzia³ wa³ów napêdowych
3. Przedzia³ g³ówny
4. Przedzia³ kablowy

1

2

3

4

Budowa

Xiria jest rozdzielnicą 

kompaktową dostępną 

w wykonaniu 2, 3, 4 

i 5-polowym. 

Podczas konfigurowania rozdzielnicy do wyboru mamy dwa rodzaje 
pól:
•  Pole liniowe z roz³¹cznikiem pró¿niowym (pole typu K)
•  Pole zabezpieczaj¹ce z wy³¹cznikiem pró¿niowym i autonomicz-

nym przekaźnikiem zabezpieczeniowym (pole typu T)
Kolejnośæ i kombinacja pól jest dowolna. 
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Widok wewnętrzny pola rozłącznikowego 

1. Mechanizm roboczy
2. Od³¹czniko-uziemnik
3. Komora pró¿niowa
4. G³owice kablowe

5. Diagram mimiczny
6. Pulpit sterowniczy
7. Wzierniki inspekcyjne
8. Szyny zbiorcze

1

2

3

4

5

6

7

8

Główne elementy

Przedział główny
Przedzia³ g³ówny jest przedzia³em szczelnie zamkniêtym, wype³nio-
nym suchym powietrzem o ciśnieniu atmosferycznym. Znajduj¹ siê 
w nim elementy obwodów pierwotnych, takie jak aparatura ³¹cze-
niowa i szyny zbiorcze oraz mechanizmy robocze.

Szyny zbiorcze

Szyny zbiorcze wykonane s¹ 
jako rury miedziane ³¹czone po-
przez si³ê ściskaj¹c¹ poprowa-
dzonej wewn¹trz nagwintowa-
nej szpilki stalowej. Rozwi¹za-
nie to gwarantuje odpowiedni¹ 
przewodnośæ styku pomiêdzy 

poszczególnymi szynami. Szyny 
zbiorcze s¹ w pe³ni izolowane 
i nie posiadaj¹ mo¿liwości roz-
budowy. 

Aparatura łączeniowa

Wewn¹trz szczelnie zamkniête-
go przedzia³u znajduje siê 
od³¹czniko-uziemnik oraz ³¹cznik 
pró¿niowy (roz³¹cznik lub wy-
³¹cznik). Medium ³¹czeniowym 
od³¹czniko-uziemnika jest suche 
powietrze, natomiast jego 

poszczególne bieguny odizolo-
wane s¹ izolacj¹ sta³¹. £¹czniki 
pró¿niowe wykonane s¹ 
w oparciu o komory pró¿niowe 
Eaton z dyfuzj¹ ³uku elektrycz-
nego.
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Przedział wałów napędowych – widok z góry

Y2 – cewka otwieraj¹ca
Q1 – styki pomocnicze roz³¹cznika/wy³¹cznika
Q2 – styki pomocnicze od³¹czniko-uziemnika
Y5 – cewka blokuj¹ca
M1 – napêd silnikowy

K7 – sterownik
K8 – przekaźnik czasowy
U10 – konwerter napiêæ 
H1 –  wskaźnik zadzia³ania zabezpieczenia auto-

nomicznego

Przedział kablowy
Przedzia³ kablowy znajduje s¹ w przed-
niej dolnej czêści pola. W celu zwiêk-
szenia bezpieczeñstwa obs³ugi drzwi 
przedzia³u kablowego s¹ ³ukochronne. 
Wbudowana blokada mechaniczna po-
zwala na zdjêcie drzwi tylko wtedy, gdy 
pole znajduje siê w pozycji uziemienia. 
Wewn¹trz przedzia³u umieszczone s¹ 
¿ywiczne izolatory przepustowe o sto¿-
kach ³¹czeniowych typu C i A umo¿li-
wiaj¹ce pod³¹czenie kabli SN. Przepusty 
u³o¿one s¹ szeregowo, na jednej wyso-
kości, dziêki czemu monta¿ g³owic ka-
blowych jest bardzo ³atwy. W przypad-
ku uszkodzenia pojedynczego przepu-
stu istnieje mo¿liwośæ jego wymiany na 
miejscu instalacji rozdzielnicy. Plastiko-
we uchwyty kablowe zapewniaj¹ odpo-
wiednie podtrzymanie g³owic i kabli SN 
oraz chroni¹ przez elektrodynamicznymi 
skutkami pr¹dów zwarciowych. 

W przypadku, gdy wymagana jest wiêk-
sza przestrzeñ na wykonanie po³¹czeñ 
kablowych rozdzielnica mo¿e byæ wypo-
sa¿ona w cokó³ o wysokości 250 mm 
lub 500 mm. Dla zabudowy podwójnej 
g³owicy k¹towej (2 kable na fazê) lub 
g³owicy z ogranicznikiem przepiêæ mo¿-
liwe jest zastosowanie wypuk³ych drzwi 
przedzia³u kablowego. Opcjonalnie mo-
g¹ byæ to drzwi zwiêkszaj¹ce g³êbokośæ 
przedzia³u kablowego o 20 mm lub 
100 mm. W zale¿ności od typu pól za-
stosowane s¹ przepusty konektorowe 
dla g³owic na napiêcia do 24 kV ze sty-
kiem skrêcanym (sto¿ek typu C) i sty-
kiem wtykowym (sto¿ek typu A). We-
wn¹trz przedzia³u kablowego znajduje 
siê równie¿ szyna uziemiaj¹ca dla ¿y³ 
powrotnych kabli SN oraz przek³adniki 
pr¹dowe.

Przedział wałów napędowych
Przedzia³ wa³ów napêdowych umiesz-
czony jest w górnej czêści pola. Dostêp 
do niego uzyskujemy po zdemontowa-
niu pokrywy górnej. Wewn¹trz prze-
dzia³u zabudowane s¹ wszystkie we-
wnêtrzne akcesoria zdalnego sterowa-
nia i sygnalizacji, takie jak styki 

pomocnicze, cewka otwieraj¹ca, napêd 
silnikowy, sterownik wewnêtrzny, kon-
werter napiêæ itp. Jest to rozwi¹zanie 
bardzo elastyczne, umo¿liwiaj¹ce rozbu-
dowê rozdzielnicy o opcje zdalne tak¿e 
w późniejszym etapie jej eksploatacji. 

Y2

Q1

Y5

M1

Q2

K8

K7

H1

U10
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Przedział obwodów pomocniczych pola wyłącznikowego ze zdalnym sterowaniem Przedział obwodów pomocniczych pola rozłącznikowego ze zdalnym sterowaniem

Przedział obwodów pomocniczych
Przedzia³ obwodów pomocniczych jest przedzia³em dostêpnym 
u¿ytkownika. Wewn¹trz znajduj¹ siê listwy zaciskowe, przekaźniki 
autonomiczne w polach wy³¹cznikowych, dodatkowe elementy 

obwodów wtórnych i korytka przewodów pomocniczych. Wprowa-
dzenie przewodów pomocniczych odbywa siê poprzez specjalne 
otwory umieszczone z boku rozdzielnicy.

Mechanizm roboczy
Mechanizm roboczy ³¹czników pró¿niowych jest mechanizmem za-
sobnikowym sprê¿ynowym. Mo¿e byæ sterowany rêcznie lub elek-
trycznie. Mechanizm roboczy od³¹czniko-uziemnika jest sterowany 
tylko rêcznie. Manewrowanie odbywa siê poprzez dwa wa³y obro-
towe umieszczone w przedniej czêści rozdzielnicy. Do sterowania 
rêcznego wykorzystuje siê specjaln¹ dźwigniê manewrow¹, któr¹ 
umieszcza siê w otworach znajduj¹cych siê na pulpicie sterowni-
czym. W ka¿dym polu praca wa³ów napêdowych ³¹cznika 

pró¿niowego i od³¹czniko-uziemnika uwarunkowana jest wewnêtrz-
n¹ blokad¹ mechaniczn¹, która zapobiega wykonywaniu b³êdnych 
operacji. Manewrowanie od³¹czniko-uziemnikiem jest mo¿liwe tyl-
ko wtedy, gdy ³¹cznik pró¿niowy jest otwarty. Blokada sprzêgniêta 
jest równie¿ z mechanicznym selektorem wyboru trybu pracy. 
Z uwagi na zastosowane ³¹czniki pró¿niowe mechanizmy robocze 
s¹ bardzo ergonomiczne, dziêki czemu sterowanie nimi nie wyma-
ga du¿ej energii.

Pulpit sterowniczy
Pulpit sterowniczy wyposa¿ony 
jest w czarno-bia³y schemat mi-
miczny odwzorowuj¹cy po³o¿e-
nie styków roz³¹cznika/wy³¹cz-
nika pró¿niowego oraz od³¹czni-
ko-uziemnika. Umieszczone 
w dolnej czêści panelu 

sterowniczego wzierniki inspek-
cyjne umo¿liwiaj¹ naoczne 
sprawdzenie po³o¿enia styków 
g³ównych od³¹czniko-uziemnika 
oraz odwzorowanie po³o¿enia 
styku ruchomego komory pró¿-
niowej.

Zamykanie

Zamykanie roz³¹cznika i wy³¹cz-
nika pró¿niowego wi¹¿e siê 
z jednoczesnym zbrojeniem 
sprê¿yny mechanizmu zasobni-
kowego. Mo¿e byæ realizowane 
rêcznie lub poprzez napêd silni-
kowy.

Otwieranie

Otwarcie roz³¹cznika/wy³¹cznika 
pró¿niowego nastêpuje poprzez 
naciśniêcie mechanicznego 
czerwonego przycisku znajduj¹-
cego siê na pulpicie sterowni-
czym. Uwolniona zostaje w ten 
sposób energia mechanizmu 
sprê¿ynowego. W przypadku 
pól wy³¹cznikowych z zabezpie-
czeniem autonomicznym uwol-
nienie tej energii mo¿e nast¹piæ 

tak¿e poprzez niskoenergetycz-
n¹ cewkê otwieraj¹c¹. W po-
dobny sposób nastêpuje rów-
nie¿ otwarcie roz³¹cznika lub 
wy³¹cznika w przypadku stero-
wania elektrycznego.
Roz³¹cznik wyposa¿ony jest 
w mechanizm antyrefleksyjny, 
który uniemo¿liwia otwarcie 
roz³¹cznika podczas trwania 
operacji zamykania oraz 3 s po 

zamkniêciu. W przypadku za-
mkniêcia roz³¹cznikiem obwo-
du, w którym pop³ynie pr¹d 
zwarciowy nie mo¿emy mieæ 
mo¿liwości odruchowego 
otwarcia roz³¹cznika, gdy¿ s³u¿y 
on tylko do przerywania pr¹dów 
roboczych. Pr¹d zwarciowy po-
winien zostaæ wykryty przez 
zabezpieczenie i wy³¹czony 
w polu wy³¹cznikowym.
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Pole zamknięte Pole otwarte Pole odłączone Pole uziemione

Panel
przedni

Schemat
pola

Położenie 
łączników

Okienko 
inspekcyjne

Sekwencja łączeniowa

Na panelu sterowniczym ka¿dego z pól znajduje siê czarno-bia³y 
schemat mimiczny odwzorowuj¹cy po³o¿enie roz³¹cznika/wy³¹czni-
ka i od³¹czniko-uziemnika. Po³o¿enie styków od³¹czniko-uziemnika 

oraz odwzorowanie po³o¿enia styku ruchomego roz³¹cznika/wy³¹cz-
nika mo¿na sprawdziæ równie¿ poprzez umieszczone w dolnej czê-
ści panelu sterowniczego wzierniki inspekcyjne. 
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Opcje zdalne

Możliwość zdalnego sterowania i monitorowania pracy rozdzielnic SN, jako punktów węzłowych sieci elektroenerge-

tycznej, niesie ze sobą szereg korzyści ruchowych jak i eksploatacyjnych. Obecnie spółki dystrybucji energii elektrycz-

nej coraz chętniej sięgają po rozwiązania pozwalające na znaczne skrócenie czasu wykonywanych łączeń oraz dające 

możliwość kontroli podstawowych parametrów sieci.

Wychodz¹c naprzeciw wspó³czesnym wymaganiom Xiria zosta³a 
zaprojektowana jako rozdzielnica w pe³ni przystosowana do zdalne-
go sterowania i monitorowania pracy zarówno pól liniowych jak 
i zabezpieczaj¹cych. Do dyspozycji mamy cztery poziomy opcji 
zdalnych:
• Zdalna sygnalizacja 
• Zdalne wy³¹czenie
• Zdalne sterowanie
• Zdalne sterowanie z pomiarem

Zdalna sygnalizacja

Zdalna sygnalizacja w polach roz³¹cznikowych realizowana jest po-
przez styki pomocnicze roz³¹cznika pró¿niowego oraz od³¹czniko-
-uziemnika. W polach wy³¹cznikowych poza stykami pomocniczymi 
stanu po³o¿enia ³¹czników, mamy do dyspozycji tak¿e styk pomoc-
niczy wskaźnika zadzia³ania zabezpieczenia autonomicznego typu 
SZ5H. Dodatkow¹ mo¿liwości¹ dla obydwu rodzajów pól jest wy-
bór wskaźnika obecności napiêcia typu WEGA 2.2, który posiada 
wbudowane dwa styki pomocnicze sygnalizuj¹ce obecnośæ napiê-
cia na przepustach kablowych. 

Zdalne wyłączenie

Ka¿de pole wy³¹cznikowe standardowo wyposa¿one jest w mecha-
niczny wskaźnik zadzia³ania zabezpieczenia typu SZ4H, niskoener-
getyczn¹ cewkê otwieraj¹c¹ oraz styk pomocniczy blokady pozycji 
uziemienia i styk pomocniczy drzwi przedzia³u kablowego, za po-
moc¹, których zrealizowano blokady elektryczne uniemo¿liwiaj¹ce 
elektryczne otwarcie wy³¹cznika (odziemienie pola) w przypadku, 
gdy pole zablokowane jest w pozycji uziemienia oraz w sytuacji, 
gdy otwarte s¹ drzwi do przedzia³u kablowego. 
W przypadku wyboru zdalnego wy³¹czenia zarówno w polu roz³¹cz-
nikowym jak i wy³¹cznikowym pojawiaj¹ siê dodatkowe styki po-
mocnicze wykorzystane dla wewnêtrznych obwodów pola, sterow-
nik elektroniczny pola zabezpieczony bezpiecznikiem oraz styk po-
mocniczy selektora wyboru trybu pracy. W polu roz³¹cznikowym 
zabudowana jest cewka otwieraj¹ca sterowana napiêciem pomoc-
niczym 24 V DC oraz styki pomocnicze, które podobnie jak w polu 
wy³¹cznikowym realizuj¹ blokady elektryczne uniemo¿liwiaj¹ce od-
ziemienie pola. Do dyspozycji mamy tak¿e wejście zdalnego wy³¹-
czenia oraz styk pomocniczy sygnalizacji gotowości uk³adu do zdal-
nego wy³¹czenia. Aby w polu wy³¹cznikowym cewkê otwieraj¹c¹ 
wspó³pracuj¹c¹ z zabezpieczeniem autonomicznym wykorzystaæ 
do zdalnego wy³¹czenia zastosowano przekaźnik czasowy.

Zdalne wyłączenie wyłącznika (opcja tylko dla napięcia 
pomocniczego 24 V DC)

Wy³¹cznik mo¿e byæ równie¿ wyposa¿ony w prost¹ funkcjê zdalne-
go wy³¹czenia. W tym celu wykorzystuje siê istniej¹c¹ cewkê 
otwieraj¹c¹ oraz przekaźnik czasowy. Dla poprawnej pracy uk³adu 
wprowadzono tak¿e dodatkowy styk pomocniczy wy³¹cznika, który 
pozwala na wyzwolenie tylko w sytuacji gdy wy³¹cznik jest za-
mkniêty. Rozwi¹zanie takie dostêpne jest dla napiêcia pomocnicze-
go 24 V DC.

Zdalne sterowanie

Pe³ny uk³ad zdalnego sterowania uzupe³niony jest o napêd silniko-
wy (Upom = 24 V DC) zbrojenia sprê¿yny i zamykania roz³¹cznika/
wy³¹cznika oraz cewkê blokuj¹c¹. Na pulpicie sterowniczym 
umieszczony jest wówczas przycisk umo¿liwiaj¹cy lokalne elek-
tryczne zamkniêcie roz³¹cznika/wy³¹cznika ze stykiem pomocni-
czym. Poza wejściem zdalnego wy³¹czenia oraz sygnalizacj¹ goto-
wości pola do zdalnego sterowania mamy równie¿ wejście zdalne-
go za³¹czenia. Opcjonalnie istnieje równie¿ mo¿liwośæ zdalnego re-
setowania wskaźnika zadzia³ania zabezpieczenia autonomicznego 
SZ5H (impuls elektryczny 24 V DC, 0,01 Ws). 

W przypadku, gdy wymagany jest pomiar oraz transmisja parame-
trów elektrycznych takich jak napiêcie, pr¹d, wspó³czynnik mocy, 
czy kierunek przep³ywu mocy, pole doposa¿a siê we wskaźnik 
zwarcia typu ComPass B oraz wspó³pracuj¹ce z nim przek³adniki 
pr¹dowe i wskaźnik obecności napiêcia WEGA 1.2C. Komunikacja 
wskaźnika ComPass B z koncentratorem danych mo¿e siê odby-
waæ za pośrednictwem protoko³u Modbus.

WYKAZ SYGNALIZACJI, STEROWAŃ I POMIARÓW DOSTĘPNYCH W POLACH ROZDZIELNICY XIRIA

Pole rozłącznikowe Pole wyłącznikowe

Sygnalizacje
Rozłącznik otwarty Wyłącznik otwarty
Rozłącznik zamknięty Wyłącznik zamknięty
Odłączniko-uziemnik w pozycji szyn zbiorczych Odłączniko-uziemnik w pozycji szyn zbiorczych
Odłączniko-uziemnik w pozycji uziemienia Odłączniko-uziemnik w pozycji uziemienia
Obecność napięcia na przepustach kablowych Obecność napięcia na przepustach kablowych
Gotowość do sterowania zdalnego Gotowość do sterowania zdalnego
 Zadziałanie zabezpieczenia WIC1/WIB1

Sterowania
Zamknięcie rozłącznika Zamknięcie wyłącznika
Otwarcie rozłącznika Otwarcie wyłącznika

Zdalny reset wskaźnika zadziałania zabezpieczenia
Pomiary

Napięcie Napięcie
Prąd Prąd
Współczynnik mocy Współczynnik mocy
Kierunek przepływu mocy Kierunek przepływu mocy
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Zabezpieczenia autonomiczne

Xiria jest rozdzielnicą bardzo nowoczesną, w której funkcje zabezpieczeniowe są realizowane poprzez układ wyłączni-

ka i współpracującego z nim elektronicznego przekaźnika zabezpieczeniowego. System ten jest bezpieczną i elastycz-

ną alternatywą dla typowych rozwiązań z rozłącznikami bezpiecznikowymi. Dodatkowo pozwala na pełną automaty-

zację w sieciach sterowanych zdalnie. Wszystkie te zalety powodują, że Xiria idealnie wpisuje się zarówno w aktualne 

jak i przyszłościowe wymagania związane z dystrybucją energii elektrycznej.

• WIC1-1PE
Przekaźnik przeci¹¿eniowy, 
zwarciowy i ziemnozwarciowy 
z wprowadzaniem nastaw po-
przez komputer

• WIC1-2PE
Przekaźnik przeci¹¿eniowy, 
zwarciowy i ziemnozwarciowy 
z wprowadzaniem nastaw po-
przez prze³¹czniki DIP

• WIC1-3PE
Przekaźnik przeci¹¿eniowy, 
zwarciowy i ziemnozwarciowy 
z wprowadzaniem nastaw po-
przez prze³¹czniki HEX

• WIB1-2PE
Przekaźnik przeci¹¿eniowy, 
zwarciowy i ziemnozwarciowy 
z wprowadzaniem nastaw po-
przez prze³¹czniki DIP

Przekaźnik WIC1 realizuje dwustopniowe zabezpieczenie nadpr¹-
dowe (przeci¹¿enie i zwarcie) oraz jednostopniowe zabezpieczenie 
ziemnozwarciowe. Przekaźnik WIB1 realizuje dwustopniowe za-
bezpieczenie nadpr¹dowe (przeci¹¿enie i zwarcie) oraz 

dwustopniowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe (cz³on drugi ze 
sta³¹ zw³ok¹ czasow¹ 0,1 s). Dla obydwu typów przekaźników pr¹d 
ziemnozwarciowy obliczany jest z sumy pr¹dów fazowych (uk³ad 
Holmgreena).

Dostêpne funkcje zabezpieczeniowe i zakresy nastaw 
przekaźnika WIC1

Wartość 
nastawiana 

Zakres
nastaw

Dostępne
charakterystyki

I> 0,9–2,5 x IS Niezależna (DEFT)
Normalnie zależna (NINV)
Silnie zależna (VINV)
Ekstremalnie zależna (EINV)
Mało zależna (RI-INV)
Długoczasowo zależna (LI-INV)
Bezpiecznikowa (HV-Fuse)
Bezpiecznikowa pełnozakresowa 
(FR-Fuse)

t> 0,04–300 s

I>> 1–20 x IS Niezależna (DEFT)
t>> 0,04–3 s

IE> 0,2–2,5 x IS Niezależna (DEFT)
tE> 0,1–20 s

Dostêpne funkcje zabezpieczeniowe i zakresy nastaw 
przekaźnika WIB1

Wartość 
nastawiana 

Zakres
nastaw

Dostępne
charakterystyki

I> 0,9–2,5 x IS Niezależna (DEFT)
Normalnie zależna (NINV)
Silnie zależna (VINV)
Ekstremalnie zależna (EINV)

t> 0,1–2 s

I>> 1–20 x IS Niezależna (DEFT)
t>> 0,04–3 s

IE> 0,2–2,5 x IS Niezależna (DEFT)
Normalnie zależna (NINV)
Silnie zależna (VINV)
Ekstremalnie zależna (EINV)

tE> 0,1–2 s

IE>> 1–7 x IS Niezależna (DEFT)
tE> 0,1 s (na stałe)

Pomiar pr¹dów odbywa siê w dedykowanych przek³adnikach pr¹do-
wych o zakresach:
• 8–28 A, 16–56 A, 32–112 A, 64–224 A, 128–448 A
dla przekaźników WIC1 oraz
• 8–15 A, 16–30 A, 32–60 A, 64–120 A, 128–240 A
dla przekaźników WIB1.

Przek³adniki o zakresach 16–56 A, 32–112 A, 64–224 A i 128–448 A 
(16–30 A, 32–60 A, 64–120 A i 128–240 A) zabudowane s¹ na prze-
pustach konektorowych. Przek³adniki o zakresach 8–28 A ( 8–15 A) 
umieszczone s¹ na specjalnych wspornikach w przedziale kablo-
wym. Podczas monta¿u g³owic w polu nale¿y przez nie przeprowa-
dziæ kable SN. 

Przekaźniki zabezpieczeniowe typu WIC1 i WIB1 s¹ przekaźnikami 
autonomicznymi zasilanymi z przek³adników pr¹dowych. Zabudo-
wane s¹ w przedziale obwodów wtórnych. W przypadku 

pojawienia siê pr¹du zak³óceniowego generuj¹ one impuls, który 
wysy³any jest do cewki otwieraj¹cej.

Dostêpne s¹ nastêpuj¹ce wersje przekaźników:
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Przegląd i charakterystyka pól

System rozdzielnic Xiria zawiera dwa rodzaje pól: pole z rozłącznikiem próżniowym jako pole liniowe oraz pole z wy-

łącznikiem próżniowym jako pole zabezpieczające dla transformatorów i linii kablowych SN.

Pole rozłącznikowe
Pola roz³¹cznikowe wykonane s¹ na pr¹d znamionowy 630 A.

Standardowe wyposażenie pola rozłącznikowego

• Roz³¹cznik pró¿niowy 630 A z na-
pêdem rêcznym

• Mechanizm roboczy roz³¹cznika 
pró¿niowego z napêdem zasobni-
kowym sprê¿ynowym

• Mechaniczny przycisk OTWÓRZ 
roz³¹cznika pró¿niowego

• Od³¹czniko-uziemnik (pozycja szyn 
zbiorczych/pozycja uziemienia)

• Wskaźnik obecności napiêcia typu 
WEGA 1.2

• Standardowy przedzia³ obwodów 
wtórnych

• Przedzia³ kablowy wyposa¿ony w:
 – standardowe drzwi przedzia³u 
kablowego

 – przepusty konektorowe ze sto¿-
kiem typu C (bez g³owic kablo-
wych)

 – uchwyty kablowe
 – szynê uziemiaj¹c¹

Wyposażenie opcjonalne

• Wskaźnik zwarcia typu SIGMA
• Wskaźnik zwarcia typu Alpha-M
• Wskaźnik zwarcia typu ComPassB
• Wskaźnik zwarcia typu EKA-3
• Wskaźnik obecności napiêcia typu WEGA 2.2 ze stykiem po-

mocniczym
• Zdalna sygnalizacja (styki pomocnicze roz³¹cznika 1NO+1NC 

i od³¹czniko-uziemnika 1NO+1NC, oprzewodowanie i listwa zaci-
skowa)

• Zdalne wy³¹czenie (styki pomocnicze roz³¹cznika 1NO+1NC, sty-
ki pomocnicze od³¹czniko-uziemnika 1NO+1NC, cewka otwiera-
j¹ca 24 V DC, oprzewodowanie i listwa zaciskowa)

• Zdalne sterowanie (styki pomocnicze roz³¹cznika 1NO+1NC, sty-
ki pomocnicze od³¹czniko-uziemnika 1NO+1NC, cewka otwiera-
j¹ca 24 V DC, silnik napêdu zamykania i zbrojenia sprê¿yny roz-
³¹cznika 24 V DC, oprzewodowanie i listwa zaciskowa)

• Konwerter napiêæ pomocniczych (w przypadku, gdy dostêpne 
napiêcie pomocnicze jest ró¿ne od 24 V DC)

• G³êbsze drzwi przedzia³u kablowego (+20 mm lub +100 mm)

Pole wyłącznikowe
Pola wy³¹cznikowe standardowo wykonane s¹ na pr¹d znamiono-
wy 200 A.

Standardowe wyposażenie pola wyłącznikowego

• Wy³¹cznik pró¿niowy 200 A z na-
pêdem rêcznym

• Mechanizm roboczy wy³¹cznika 
pró¿niowego z napêdem zasobni-
kowym sprê¿ynowym

• Mechaniczny przycisk OTWÓRZ 
wy³¹cznika pró¿niowego

• Autonomiczny przekaźnik zabez-
pieczeniowy typu WIC1-2PE 
(wprowadzanie nastaw poprzez 
prze³¹czniki typu DIP)

• Mechaniczny wskaźnik zadzia³ania 
typu SZ4H

• Cewka otwieraj¹ca
• Od³¹czniko-uziemnik (pozycja szyn 

zbiorczych/pozycja uziemienia)
• Wskaźnik obecności napiêcia typu 

WEGA 1.2
• Standardowy przedzia³ obwodów 

wtórnych
• Przedzia³ kablowy wyposa¿ony w:

 – standardowe drzwi przedzia³u 
kablowego

 – przepusty konektorowe ze sto¿-
kiem typu A (bez g³owic kablowych)

 – uchwyty kablowe
 – 3 przek³adniki pr¹dowe fazowe wspó³pracuj¹ce z zabezpiecze-
niem autonomicznym

 – szynê uziemiaj¹c¹

Wyposażenie opcjonalne

• Wy³¹cznik pró¿niowy o pr¹dzie znamionowym 500 A
• Przepusty konektorowe typu C (wymagane dla wy³¹cznika 

500 A)
• Autonomiczny przekaźnik zabezpieczeniowy typu WIC1-1PE 

(wprowadzanie nastaw poprzez komputer)
• Autonomiczny przekaźnik zabezpieczeniowy typu WIC1-3PE 

(wprowadzanie nastaw poprzez prze³¹czniki typu HEX)
• Autonomiczny przekaźnik zabezpieczeniowy typu WIB1-2PE 

(wprowadzanie nastaw poprzez prze³¹czniki typu DIP)
• Mechaniczny wskaźnik zadzia³ania typu SZ5H wyposa¿ony 

w styk pomocniczy 
• Wskaźnik obecności napiêcia typu WEGA 2.2 ze stykiem po-

mocniczym
• Zdalna sygnalizacja (styki pomocnicze wy³¹cznika 1NO+1NC 

i od³¹czniko-uziemnika 1NO+1NC, oprzewodowanie i listwa zaci-
skowa)

• Zdalne wy³¹czenie (styki pomocnicze wy³¹cznika 1NO+1NC, sty-
ki pomocnicze od³¹czniko-uziemnika 1NO+1NC, cewka otwiera-
j¹ca 24 V DC, oprzewodowanie i listwa zaciskowa)

• Zdalne sterowanie (styki pomocnicze wy³¹cznika 1NO+1NC, sty-
ki pomocnicze od³¹czniko-uziemnika 1NO+1NC, cewka otwiera-
j¹ca 24 V DC, silnik napêdu zamykania i zbrojenia sprê¿yny wy-
³¹cznika 24 V DC, oprzewodowanie i listwa zaciskowa)

• Konwerter napiêæ pomocniczych (w przypadku, gdy dostêpne 
napiêcie pomocnicze jest ró¿ne od 24 V DC)

• G³êbsze drzwi przedzia³u kablowego (+20 mm lub +100 mm)
• Amperomierz w fazie L2 wraz z przek³adnikiem pr¹dowym 

umieszczonym w przedziale kablowym

17



Pomiar energii elektrycznej

W rozdzielnicach typu Xiria mog¹ byæ równie¿ stosowane przek³adniki pr¹dowe i napiêciowe wykorzystywane do pomiaru rozliczeniowe-
go energii elektrycznej. Dostêpnych jest kilka opcji pól pomiarowych.

Pole pomiarowe dostawiane
W pe³nym zakresie napiêæ (do 24 kV) dostêpne jest pole pomiaro-
we przejściowe zawieraj¹ce przek³adniki pr¹dowe i napiêciowe 
w wykonaniu wsporczym. Pole to jest dostawiane do kompakto-
wej rozdzielnicy Xiria i ³¹czone z ni¹ za pomoc¹ kabli SN. Pod³¹cze-
nie kabli odbywa siê przez g³owice proste. Przek³adniki napiêciowe 

wyposa¿one s¹ w podstawy bezpiecznikowe po stronie pierwot-
nej. Zastosowanie typowych przek³adników wsporczych umo¿liwia 
dok³adny pomiar pr¹du i napiêcia (kl. 0,2s, 0,2 lub 0,5) w szerokim 
zakresie pracy, wykonania z 2 lub 3 rdzeniami (uzwojeniami wtór-
nymi) i opcje prze³¹czalne. 
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Pole pomiarowe zintegrowane (maks. 24 kV)
Rozwi¹zanie z polem pomiarowym zinte-
growanym dostêpne jest dla Xirii 3 i 4-po-
lowych. W zestawach takich ostatnie pole 
(z prawej strony) wykonuje siê jako pole 
wy³¹cznikowe z podwójnym przy³¹czem 
kablowym. Jedno z nich wykorzystuje siê 
na wewnêtrzne po³¹czenie 3 przek³adni-
ków napiêciowych zabudowanych w coko-
le. Drugie s³u¿y po pod³¹czenia kabli SN. 
Przek³adniki pr¹dowe pomiarowe i zabez-
pieczeniowe wykonane s¹ jako pierście-
niowe i umieszczone w przedziale kablo-
wym.

Uzwojenia pierwotne oraz I uzwojenia wtórne po³¹czone s¹ w gwiazdê 
z uziemionymi punktami neutralnymi. II uzwojenia wtórne po³¹czone s¹ 
w otwarty trójk¹t z wpiêtym uk³adem do t³umienia ferrorezonansu. Roz-
dzielnica Xiria w polem pomiarowym zintegrowanym posiada g³êbszy prze-
dzia³ obwodów pomocniczych. Znajduj¹ siê w nim listwy zaciskowe oraz 
zabezpieczenia strony wtórnej przek³adników napiêciowych (bezpieczniki 
DIN00 6 A lub 10 A).

Przekładniki prądowe 
pomiarowe

Przekładniki napięciowe 
pomiarowe

Przekładniki prądowe 
zabezpieczeniowe

Przedział obwodów 
pomocniczych

15
55

 m
m

Pole pomiarowe zintegrowane (maks. 12 kV)
W polu pomiarowym zintegrowanym dla 
napiêæ do 12 kV wykorzystano takie samo 
rozwi¹zanie jak dla napiêæ do 24 kV. Ró¿nica 
dotyczy tylko typu i miejsca zainstalowania 
przek³adników napiêciowych. Z uwagi na 
mniejsze poziomy napiêæ zastosowano 
przek³adniki, które mog³y zostaæ zabudowa-
ne w tylnej czêści rozdzielnicy (za przedzia-
³em kablowym).

Przekładniki prądowe 
pomiarowe

Przekładniki napięciowe 
pomiarowe

Przekładniki prądowe 
zabezpieczeniowe

Przedział obwodów 
pomocniczych

13
05

 m
m
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1810 mm
5 pól

660 kg

1460 mm
4 pola
550 kg

1110 mm
3 pola
430 kg

760 mm
2 pola
350 kg

600 mm

1305 mm

Wymiary (mm)

Dane techniczne
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Dane elektryczne

Parametry ogólne
Napięcie znamionowe kV 3,6 7,2 12 17,5 24
Napięcie probiercze udarowe kV 40 60 75/95 95 125
Napięcie probiercze o częstotliwości sieciowej kV-1 min 10 20 28/38/42 38 50
Częstotliwość znamionowa Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Stopień ochrony w warunkach pracy IP31D IP31D IP31D IP31D IP31D
Stopień ochrony po zdjęciu pokryw (przedniej/górnej) IP2X IP2X IP2X IP2X IP2X

Klasyfikacja zgodnie z normą IEC 62271-200
Utrata ciągłości pracy LSC2B LSC2B LSC2B LSC2B LSC2B
Klasa przedziałów PM PM PM PM PM
Klasyfi kacja pod kątem odporności na wewnętrzny łuk elektryczny (IAC) AFL AFL AFL AFL AFL
Odporność na wewnętrzny łuk elektryczny – montaż standardowy kA-s 20-1 20-1 20-1 16-1 (20-1*) 16-1 (20-1*)
Odporność na wewnętrzny łuk elektryczny – montaż z kominem absorbcyjnym kA-s 16-1 16-1 16-1 16-1 16-1
Odporność na wewnętrzny łuk elektryczny przedziału kablowego kA-s 16-1 (20-1*) 16-1 (20-1*) 16-1 (20-1*) 16-1 (20-1*) 16-1 (20-1*)
Zakres temperatury pracy °C –25…+40 –25…+40 –25…+40 –25…+40 –25…+40
Maksymalna wysokość instalacji m n.p.m. 1000 1000 1000 1000 1000
Średni poziom strat mocy na 1 pole W 100 100 100 100 100
Emisja hałasu dB(A) <70 <70 <70 <70 <70

System szyn zbiorczych
Prąd znamionowy ciągły A 630 630 630 630 630
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany kA-s 20-1 20-1 20-1 16-1 (20-1*) 16-1 (20-1*)
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (opcja) kA-s 20-3 20-3 20-3 16-3 (20-3*) 16-3 (20-3*)
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany kA 50 50 50 40 (50*) 40 (50*)

Wyłączniki
Prąd znamionowy ciągły A 200/500 200/500 200/500 200/500 200/500
Prąd znamionowy wyłączalny kA 20 20 20 16 (20*) 16 (20*)
Prąd znamionowy załączalny kA 50 50 50 40 (50*) 40 (50*)
Znamionowa klasa łączeniowa prądów pojemnościowych C2 C2 C2 C2 C2
Znamionowy prąd wyłączalny linii kablowej A 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5
Stała czasowa składowej nieokresowej ms 45 45 45 45 45
Zawartość składowej nieokresowej % <20 <20 <20 <20 <20
Klasa wytrzymałości mechanicznej M1 M1 M1 M1 M1
Klasa wytrzymałości mechanicznej jako uziemnik M1 M1 M1 M1 M1
Klasa wytrzymałości mechanicznej odłącznika M0 M0 M0 M0 M0
Klasa wytrzymałości elektrycznej E2 E2 E2 E2 E2
Klasa wytrzymałości elektrycznej jako uziemnik E2 E2 E2 E2 E2
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany kA-s 20-1 20-1 20-1 16-1 (20-1*) 16-1 (20-1*)
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (opcja) kA-s 20-3 20-3 20-3 16-3 (20-3*) 16-3 (20-3*)
Minimalny czas wyłączenia ms 80 80 80 80 80
Szereg przestawieniowy mechanizmu roboczego O – 3 min – CO – 3 min – CO

Rozłączniki
Prąd znamionowy ciągły A 630 630 630 630 630
Prąd znamionowy czynny wyłączalny A 630 630 630 630 630
Prąd znamionowy załączalny kA 50 50 50 40 (50*) 40 (50*)
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany kA-s 20-1 20-1 20-1 16-1 (20-1*) 16-1 (20-1*)
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (opcja) kA-s 20-3 20-3 20-3 16-3 (20-3*) 16-3 (20-3*)
Znamionowy prąd wyłączalny linii kablowej A 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5
Klasa wytrzymałości mechanicznej M2 5000x M2 5000x M2 5000x M2 5000x M2 5000x
Klasa wytrzymałości mechanicznej jako uziemnik M0 M0 M0 M0 M0
Klasa wytrzymałości mechanicznej odłącznika M0 M0 M0 M0 M0
Klasa wytrzymałości elektrycznej E3 E3 E3 E3 E3
Klasa wytrzymałości elektrycznej jako uziemnik E2 E2 E2 E2 E2

* – rozwi¹zania dostêpne opcjonalnie na ¿yczenie Klienta.
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Opcje zdalnego sterowania
Standardowe napięcie pomocnicze 24 V DC
Zakres napięć pomocniczych przy zastosowaniu konwertera napięć 36–72 V DC i 36–60 V AC

100–353 V DC i 100–240 V AC
Tolerancja wartości napięć pomocniczych –30%…+10%
Straty mocy sterownika elektronicznego K7 5 W (ciągły pobór mocy w stanie spoczynku)
Pobór mocy napędu silnikowego 55 W 15 s
Pobór mocy cewki otwierającej 40 W 100 ms

Normy
Rozdzielnica Xiria spe³nia wymagania nastêpuj¹cych norm:

IEC 62271-1 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Część 1: Postanowienia wspólne

IEC 62271-100 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Część 100: Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego

IEC 62271-102 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Część 102: Odłączniki i uziemniki wysokiego napięcia prądu przemiennego

IEC 62271-103 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Część 103: Rozłączniki o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV do 52 kV włącznie

IEC 62271-200 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcia znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie

IEC 62271-304 Dodatkowe wymagania dla rozdzielnic w osłonach metalowych na napięcia znamionowe od 1 kV do 72,5 kV stosowanych 
w surowych warunkach klimatycznych.

IEC 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
IEC 60044-1 Przekładniki – Przekładniki prądowe.
IEC 60044-2 Przekładniki – Przekładniki napięciowe indukcyjne.
EN 50181 Wtykowe izolatory przepustowe na napięcia powyżej 1 kV do 52 kV oraz prądy od 250 A do 2,50 kA do urządzeń innych niż 

transformatory napełniane cieczą.
ISO 9001-2000 System zarządzania jakością – Wymagania.
ISO 14001 Systemy zarządzania środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania.
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Xiria E
Rozdzielnica modułowa dla podstacji 

dystrybucyjnych oraz zastosowań 

przemysłowych i komercyjnych 

Modułowa rozdzielnica SN w izolacji stało-powietrznej



Xiria Rodzina produktów

Xiria to nazwa rodziny produktów firmy Eaton – rozdzielnic średniego napięcia nowej 

generacji. Pierwsze rozdzielnice Xiria w wykonaniu kompaktowym (blokowym) pojawiły 

się na rynku 10 lat temu. 

Typowy zestaw kompaktowej rozdzielnicy pierścieniowej sk³ada siê z 3 pól: dwóch pól liniowych kablo-
wych i jednego pola zabezpieczaj¹cego (wy³¹cznikowego). Wskutek szybkiego zaakceptowania i glo-
balnego zainteresowania wiêksz¹ ilości¹ konfiguracji, firma Eaton opracowa³a w rezultacie bloki czte-
ro-, piêcio- i dwupolowe. W zwi¹zku z faktem, ¿e nie mo¿na by³o zestawiaæ pojedynczych paneli, a blo-
ki s¹ ograniczone ilości¹ pól, rodzajem zabezpieczeñ i wyposa¿eniem sterowniczym, zosta³a wiêc 
opracowana wersja modu³owa – Xiria E. Symbol „E” oznacza tu „rozbudowywalna” (z ang. extended).
Rodzina rozdzielnic Xiria umo¿liwia równie¿ realizacjê pomiaru energii elektrycznej. Konfiguracje te s¹ 
oznaczone jako Xiria M. Symbol „M” oznacza tu „pomiar” (z ang. measurement). Przek³adniki do po-
miaru energii mog¹ byæ zintegrowane w rozdzielnicy kompaktowej Xiria lub zabudowane w oddziel-
nym polu pomiarowym. Dedykowane pole pomiarowe mo¿e zostaæ po³¹czone zarówno z tradycyjn¹ 
Xiri¹ w wykonaniu kompaktowym jak równie¿ z wersj¹ modu³ow¹ (Xiri¹-E). 

Dziêki uzupe³nieniu wersji kom-
paktowej o pola modu³owe uzy-
skano kompletn¹ rodzinê roz-
dzielnic, opart¹ na tej samej 
i sprawdzonej technologii. Xiria 
w wykonaniu kompaktowym 
by³a czêsto stosowana w dys-
trybucyjnych stacjach 

transformatorowych, aplikacjach 
przemys³owych i budownictwie. 
Nowe pola w wykonaniu modu-
³owym pozwalaj¹ zwiêkszyæ 
spektrum zastosowañ o bar-
dziej skomplikowane aplikacje 
sk³adaj¹ce siê z wiêkszej ilości 
pól.

Niektóre z zastosowañ: 
• podstacje dystrybucyjne
• farmy wiatrowe,
• wiêksze aplikacje przemys³o-

we
• centra handlowe,
• budynki biurowe,

• projekty infrastrukturalne (tu-
nele, metra, lotniska)

• uniwersytety,
• szpitale,
• centra danych 

Rozwiązania kompletne

Xiria
(wersja kompaktowa)

Xiria M
(pomiar)

Xiria E
(wersja modu³owa)

24



Xiria E 
Rozdzielnica modułowa dla sieci inteligentnych 

Xiria E to nazwa nowych rozdzielnic średniego napięcia 

firmy Eaton dla sieci inteligentnych. System charakteryzu-

je się wysokim poziomem bezpieczeństwa obsługi i prze-

znaczony jest dla aplikacji do 24 kV.

Rozdzielnica Xiria E zosta³a za-
projektowana na bazie spraw-
dzonych ³¹czników pró¿nio-
wych, które nie wymagaj¹ kon-
serwacji i s¹ certyfikowane na 
30 000 operacji ³¹czeniowych.
Wszystkie czêści czynne w do-
stêpnych polach s¹ izolowane 
jednobiegunowo. Wykorzysty-
wane materia³y s¹ specyficznie 
kszta³towane w celu zapewnie-
nia optymalnej izolacji w po³¹-
czeniu z doskona³ymi charakte-
rystykami termicznymi. Ponadto 
izolacja zapewnia efektywne 
sterowanie polem elektrycznym 
u¿ytych komponentów minima-
lizuj¹c tym samym ryzyko po-
wstania ³uku wewnêtrznego.
W polach rozdzielnicy Xiria E 
zarówno czêści obwodów pier-
wotnych oraz mechanizmy ro-
bocze s¹ umieszczone w ca³ko-
wicie zamkniêtych obudowach, 
które zabezpieczaj¹ ca³y system 
przed wp³ywami środowisko-
wymi. 
Zastosowanie ³¹czników pró¿-
niowych oraz izolacji sta³ej gwa-
rantuje, ¿e Xiria E jest przyjazna 
dla środowiska. Te w³aśnie 
technologie stanowi¹ alternaty-
wê dla systemów rozdzielnic 
wykorzystuj¹cych sześcioflu-
orek siarki (SF6) jako czynnik 
izolacyjny. Koszt eksploatacyjny 
jest równie¿ znacz¹co zreduko-
wany. Nie ma tu potrzeby 

przeprowadzania regularnego 
sprawdzania poziomu ciśnienia 
gazu lub innych rutynowych 
przegl¹dów. Brak gazu SF6 
znacznie ogranicza równie¿ 
koszty wycofania urz¹dzenia 
z ekploatacji. System Xiria E, 
przy podzia³ce pól wynosz¹cej 
tylko 500 mm i zapewnieniu 
przy³¹cza kablowego od frontu 
rozdzielnicy, wymaga minimal-
nej ilości przestrzeni oraz mo¿e 
byæ stosowany nawet w najbar-
dziej wymagaj¹cym środowi-
sku. W przypadku lokalizacji, 
gdzie nie ma mo¿liwości wy-
dmuchu ³uku wewnêtrznego do 
kablowni, system posiada mo¿-
liwośæ wydmuchu do pomiesz-
czenia. Jest to realizowane za 
pomoc¹ specjalnego komina ze 
zintegrowanymi absorberami 
³uku, który jest zabudowany 
z ty³u rozdzielnicy. Xiria E jest 
rozdzielnic¹ w pe³ni bezpieczn¹ 
dla obs³uguj¹cego j¹ personelu. 
Wszystkie elementy umiesz-
czone s¹ w ca³kowicie zamkniê-
tej metalowej obudowie, odpor-
nej na wewnêtrzny ³uk elek-
tryczny. Dodatkowo standardo-
wym wyposa¿eniem ka¿dego 
z pól s¹ wzierniki inspekcyjne, 
które umo¿liwiaj¹ naoczne 
sprawdzenie stanu po³o¿enia 
styków g³ównych od³¹czniko-
-uziemnika. 
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Bezpieczna w u¿ytkowaniu 
• Widoczna przerwa izolacyjna 

dziêki wziernikom na pulpicie 
sterowniczym rozdzielnicy

• Przedzia³y zabezpieczone 
przed przedostaniem do we-
wn¹trz cia³ sta³ych

• Pojemnościowe wskaźniki 
obecności napiêcia od strony 
kabli zasilaj¹cych

• Blokady mechaniczne i elek-
tryczne zapobiegaj¹ce b³êd-
nym operacjom

• Nowoczesna budowa

Przyjazna dla środowiska
• Minimalna liczba komponen-

tów
• Przyjazne dla środowiska ma-

teria³y konstrukcyjne
• Brak stosowania gazu SF6 ja-

ko medium izolacyjnego i ³¹-
czeniowego

• Efektywna energetycznie 
produkcja i monta¿

• Minimalna liczba punktów ³¹-
czeniowych w obwodzie pier-
wotnym zapewnia ma³e stra-
ty energii podczas pracy

• Stosowane tylko materia³y do 
ponownego przetworzenia 
lub wykorzystania

Przyjazna dla u¿ytkownika 
• Przy³¹cza kablowe i obs³uga 

od przodu rozdzielnicy
• Ergonomiczna wysokośæ 

przy³¹cza kablowego
• Wprowadzenie przewodów 

obwodów wtórnych po obu 
stronach p³yty górnej prze-
dzia³u niskiego napiêcia

• Zaciski obwodów wtórnych 
umiejscowione na wygodnej 
wysokości w przedziale ni-
skiego napiêcia

• Jasny i czytelny panel opera-
cyjny

Niskie koszty eksploatacji
Niskie koszty pocz¹tkowe 
z uwagi na:
• pola o szerokości tylko 

500 mm,
• przy³¹cze kablowe od przodu 

(wykonanie przyścienne),
• brak konieczności stosowania 

zewnêtrznego kana³u ³ukowe-
go,

• ta sama obudowa dla paneli 
12 kV i 24 kV.

Bezkosztowa w obs³udze w wy-
niku:
• mocnej konstrukcji o minimal-

nej liczbie czêści (testy fa-
bryczne),

• d³ugiej ¿ywotności, z wyko-
rzystaniem ¿ywicy epoksydo-
wej jako medium izolacyjne-
go,

• wy³¹czników i roz³¹czników 
pró¿niowych nie wymagaj¹-
cych konserwacji,

• obwodów pierwotnych i me-
chanizmów roboczych instalo-
wanych w ca³kowicie szczel-
nych obudowach,

• braku konieczności sprawdza-
nia ciśnienia gazu SF6.

Niskie koszty wycofania z eks-
ploatacji dziêki:
• pró¿niowej technologii ³¹cze-

niowej,
• izolacji sta³ej oraz izolacji po-

wietrznej,
• mo¿liwości ponownego prze-

tworzenia lub u¿ycia materia-
³ów.

Niezawodna i bezpieczna 
w obs³udze 
• Kompletna konstrukcja certy-

fikowana zgodnie z IEC
• Przetestowana pod k¹tem 

odporności na wewnêtrzny 
³uk elektryczny zgodnie 
z IEC 62271-200

• Zapewnienie jakości zgodnie 
z DIN EN 9001

• Gwarantowana jakośæ pro-
duktu dziêki fabrycznym pró-
bom wyrobu

• Jednobiegunowo izolowane 
czêści pierwotne w ramach 
jednego przedzia³u

• Obwody pierwotne i mecha-
nizmy robocze instalowane 
w ca³kowicie szczelnych obu-
dowach

• Zabezpieczane przek³adniki 
napiêciowe

Właściwości i korzyści 
(krótki przegląd)
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Pole wyłącznikowe (przykład)

1. Przedzia³ obwodów pomoc-
niczych

2. Przekaźnik zabezpieczenio-
wy

3. Panel sterowania wy³¹czni-
kiem i uziemnikiem

4. Diagram synoptyczny

5. System detekcji napiêcia
6. Wziernik inspekcyjny
7. Mechanizm roboczy
8. G³owice kablowe
9. Uchwyty kablowe
10. Szyna uziemiaj¹ca
11. Szyny zbiorcze

12. Od³¹czniko-uziemnik
13. Wy³¹cznik pró¿niowy
14. Przek³adniki pr¹dowe
15. Przek³adniki napiêciowe
16. D³awik i rezystor dla ochro-

ny przed ferrorezonansem

Ponadto, liczba pól, które mog¹ byæ u¿yte w instalacji jest nieogra-
niczona, z uwagi na ³atwe ³¹czenie poszczególnych sekcji. Pola mo-
g¹ byæ szybko zmontowane i po³¹czone, dziêki czemu mo¿liwy jest 
sprawny rozruch. Pola rozdzielnicy Xiria-E maj¹ bardzo kompaktowe 
rozmiary (min. szerokośæ 500 mm), co daje w rezultacie istotne 
oszczêdności kosztów i miejsca wymaganego do instalacji.

Konstrukcja podstawowa

System Xiria E jest kon-

strukcją modułową. To wła-

śnie zapewnia, że możliwa 

jest dowolna kombinacja 

i kolejność pól. 
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W³aściwości
• Przyjazne dla środowiska komory pró¿niowe
• Prosty mechanizm sprê¿ynowy
• Nie wymaga stosowania smarów
• Zabudowany w os³oniêtym przedziale
• Sterowanie rêczne lub elektryczne
• Wskazanie po³o¿enia za pomoc¹ diagramu mimicznego oraz 

wzierników inspekcyjnych
• Styki pomocnicze dla pozycji Wy³¹czony/Za³¹czony

Główne komponenty

Łączniki próżniowe

£¹czniki pró¿niowe wykorzystuj¹ prosty i niezawodny mechanizm 
sprê¿ynowy. Zbudowany jest z minimalnej liczby elementów rucho-
mych i nie wymaga stosowania smarów. Mechanizm roboczy ³¹cz-
ników pró¿niowych umieszczony jest w przedziale szczelnie za-
mkniêtym dziêki czemu nie wymaga czynności konserwacyjnych. 
W ³¹cznikach zastosowano komory pró¿niowe Eaton charakteryzu-
j¹ce siê dyfuzj¹ ³uku elektrycznego.

W³aściwości
• Rêcznie sterowany od³¹czniko-uziemnik o dwóch po³o¿eniach 

(„Praca”/„Uziemiony”)
• Nie wymagaj¹cy konserwacji
• Zabudowany w os³oniêtym przedziale
• Styki pomocnicze dla po³o¿enia „Praca”/„Uziemiony”
• Wskazanie po³o¿enia za pomoc¹ diagramu mimicznego oraz 

wzierników inspekcyjnych
• Wewnêtrzna blokada mechaniczna z ³¹cznikiem pró¿niowym

Dwupozycyjny odłączniko-uziemnik 

Wszystkie pola wyposa¿one s¹ w dwupozycjny od³¹czniko-uziem-
nik umiejscowiony w tym samym os³oniêtym przedziale co ³¹cznik 
pró¿niowy. Od³¹czniko-uziemnik sk³ada siê z trzech styków rucho-
mych, które mog¹ byæ wpiête do szyn zbiorczych lub w pozycje 
uziemienia. Z uwagi na blokady mechaniczne, od³¹czniko-uziemnik 
mo¿e byæ obs³ugiwany tylko wtedy, gdy ³¹cznik pró¿niowy znajduje 
siê w pozycji „Otwarty”.

W³aściwości
• Pe³na izolacja ¿ywiczna
• Izolacja powietrzna
• Zabudowane w os³oniêtym przedziale
• Prosta i mocna konstrukcja
• £atwe w ³¹czeniu

Szyny zbiorcze 

Szyny zbiorcze zabudowane s¹ w jednym wspólnym przedziale 
szczelnym z ³¹cznikiem pró¿niowym i od³¹czniko-uziemnikiem. 
W celu ochrony przed ryzykiem powstania wewnêtrznego zwarcia 
³ukowego wszystkie szyny s¹ izolowane jednobiegunowo. 
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Pojemnościowe wskaźniki 
obecności napiêcia od stony 
kabli SN
Ka¿de pole rozdzielnicy Xiria 
wyposa¿one jest standardowo 
w trójfazowy system detekcji 
napiêcia (VDS) zgodny z norm¹ 
IEC 61243-5. Uzyskujemy dziêki 
niemu pewn¹ informacjê 
o obecności lub braku napiêcia 
na kablach zasilaj¹cych.

System blokad mechanicz-
nych i elektrycznych zapobie-
gaj¹cy niew³aściwym opera-
cjom ³¹czeniowym
Blokady uniemo¿liwiaj¹ wyko-
nanie b³êdnych operacji ³¹cze-
niowych. Na przyk³ad manewro-
wanie od³¹czniko-uziemnikiem 
jest mo¿liwe tylko wtedy gdy 
wy³¹cznik/roz³¹cznik pró¿niowy 
jest otwarty. Wszystkie blokady 
mechaniczne skonstruowane s¹ 
w taki sposób aby bezpośred-
nio blokowaæ mechanizm robo-
czy.

Za³¹czenie pola mo¿liwe 
tylko przy zamkniêtych 
drzwiach przedzia³u 
kablowego
Drzwi przedzia³u kablowego 
mog¹ zostaæ otwarte tylko wte-
dy gdy roz³¹cznik/wy³¹cznik jest 
zamkniêty oraz gdy od³¹czniko-
-uziemnik jest w pozycji uzie-
mienia. Po zdjêciu drzwi roz³¹cz-
nik/wy³¹cznik mo¿e zostaæ 
otwarty w celu wykonania pró-
by napiêciowej kabli. Ponowne 
zamkniêcie roz³¹cznika/wy³¹cz-
nika jest mo¿liwe tylko po po-
nownym za³o¿eniu drzwi prze-
dzia³u kablowego.

Wysoki stopieñ ochrony IP
W rozdzielnicy Xiria nie jest 
mo¿liwe przypadkowe dotkniê-
cie bezpośrednio lub za pośred-
nictwem narzêdzi elementów 
czynnych. Stopieñ ochrony dla 
przedzia³ów obwodów pierwot-
nych wynosi IP55.

Nowoczesna konstrukcja 
Wszystkie przedzia³y rozdzielni-
cy Xiria zosta³y zaprojektowane 
w sposób uniemo¿liwiaj¹cy do-
tkniêcie elementów czynnych 
obwodów pierwotnych z ze-
wn¹trz. Obudowa pozbawiona 
jest elementów wystaj¹cych, 
sta³ych b¹dź ruchomych, które 
mog³y by stanowiæ zagro¿enie 
dla obs³ugi.

Widoczna przerwa 
izolacyjna dziêki wziernikom 
inspekcyjnym dostêpnym na 
pulpicie sterowniczym
Podczas wykonywania czynno-
ści ³¹czeniowych i pracy przy 
kablach SN kluczowe s¹ jedno-
znaczne wskazania po³o¿enia 
³¹czników. Bezpieczeñstwo ob-
s³ugi dla firmy Eaton jest naj-
wa¿niejszym kryterium przy 
projektowaniu rozdzielnic SN. 
Dlatego w³aśnie rozdzielnica Xi-
ria wyposa¿ona jest we wzierni-
ki inspekcyjne znajduj¹ce siê 
poni¿ej pulpitu sterowniczego, 
za pomoc¹ których naocznie 
mo¿na stwierdziæ przerwê izola-
cyjn¹ pomiêdzy kablami a szy-
nami zbiorczymi. Uziemienie 
kabli SN nastêpuje poprzez za-
mkniêcie odpornych na za³¹cza-
nie pr¹dów zwarciowych komór 
pró¿niowych wy³¹cznika lub roz-
³¹cznika.

Bezpieczna w użytkowaniu 

Konstrukcja rozdzielnicy Xiria posiada szereg specjalnych właściwości i funkcji, 

które gwarantują operatorowi bezpieczną pracę.

Widzisz, co masz!

Pozycja uziemienia

Pozycja pracy
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Podczas projektowania 

rozdzielnicy Xiria zostały 

zintegrowane sprawdzone 

technologie firmy Eaton. 

Gwarantuje to bezpieczeń-

stwo obsługi oraz wysoką 

niezawodność podczas ca-

łego okresu użytkowana. 

Wykorzystano wieloletnie do-
świadczenie i wiedzê z dziedzi-
ny izolacji ¿ywicznej, technologii 
pró¿niowej oraz odpowiedniego 
kszta³towania pola elektryczne-
go. System zosta³ gruntownie 
przetestowany pod k¹tem od-
porności na wewnêtrzny ³uk 
elektryczny zgodnie z najnow-
sz¹ norm¹ IEC 62271-200.

Obwody pierwotne 
izolowane jednobiegunowo
Wszystkie elementy obwodów 
pierwotnych s¹ izolowane jed-
nobiegunowo. Dziêki zastoso-
waniu materia³ów izolacyjnych 
o wysokiej jakości takich jak po-
liwêglany i termoplastyczne ela-
stomery (TPE) uzyskano opty-
malne parametry dielektryczne 
oraz minimalne wymiary. 

Odpowiednie kszta³towanie 
pola elektrycznego
Projekt konstrukcji obwodów 
pierwotnych rozdzielnicy, 
umieszczonych w zamkniêtej 
obudowie, wykonany zosta³ 
w oparciu o podstawow¹ tech-
nologiê firmy Eaton – kszta³to-
wanie pola elektrycznego. 
Określone wymiary i kszta³ty 
zastosowanych elementów 
znacznie zminimalizowa³y ryzy-
ko powstania wewnêtrznego 
zwarcia ³ukowego.

Ochrona przek³adników 
napiêciowych
Zjawisko ferrorezonansu mo¿e 
spowodowaæ zniszczenie prze-
k³adników napiêciowych 
i w konsekwencji zapocz¹tko-
waæ powstanie ³uku wewnêtrz-
nego w rozdzielnicy. Rozwi¹za-
nie zastosowane w rozdzielnicy 
Xiria E zabezpiecza przek³adniki 
napiêciowe przed wp³ywem fer-
rorezonansu. Jedno z uzwojeñ 
wtórnych przek³adników po³¹-
czone jest w otwarty trójk¹t do 
którego przy³¹czona jest cewka 
oraz rezystor t³umi¹cy.

Niezawodna i bezpieczna w obsłudze

Zapobieganie powstawaniu wewnętrznych zwarć łukowych

W rozdzielnicy Xiria stosuje się zróżnicowane technologie w celu zapobiegania powstawaniu łuku wewnętrznego.

W pe³ni zamkniêta obudowa 
Obwody pierwotne oraz me-
chanizmy robocze umieszczone 
s¹ w szczelnie zamkniêtej obu-
dowie, która zabezpiecza ca³y 
system przed wp³ywem czynni-
ków zewnêtrznych i jednocze-
śnie zapewnia jego bezkonser-
wacyjnośæ. Taki przedzia³ mo¿e 
byæ sklasyfikowany jako nie wy-
magaj¹cy dostêpu o stopniu 
ochrony IP55. 
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Próby wyrobu
Ka¿da z produkowanych roz-
dzielnic poddawana jest indywi-
dualnym testom fabrycznym. 
W celu zapewnienia wysokiej 
jakości, wszystkie procesy wy-
konuje siê zgodnie 
z DIN EN 9001. Oznacza to, ¿e 
na ka¿dym etapie produkcji 
komponenty, wy³¹czniki i prze-
k³adniki pr¹dowe s¹ kontrolowa-
ne pod k¹tem poprawności 
dzia³ania. Po zmontowaniu ca³e-
go pola, przeprowadzana jest 

gruntowna kontrola wizualna, 
wraz z wymaganymi testami 
mechanicznymi, funkcjonalnymi 
i elektrycznymi.

Zapobieganie powstawaniu 
zwaræ ³ukowych
Podstawowym kryterium pod-
czas projektowania i produkcji 
rozdzielnic przez firmê Eaton 
jest bezpieczeñstwo obs³ugi. 
Jednym z najwiêkszych poten-
cjalnych zagro¿eñ podczas pra-
cy przy rozdzielnicach SN jest 

³uk elektryczny. Zastosowanie 
pe³nej izolacji sta³ej poszczegól-
nych faz oraz wykonywanie 
czynności ³¹czeniowych w pró¿-
ni znacznie ogranicza ryzyko 
wyst¹pienia zwaræ ³ukowych. 
Zgodnie z norm¹ IEC 62271-200 
filozofia firmy Eaton w zakresie 
³ukoochronności zdecydowanie 
ukierunkowana jest na zapobie-
ganie powstaniu ³uku elektrycz-
nego ni¿ na ograniczanie jego 
skutków. Dla pe³nego bezpie-
czeñstwa obs³ugi w rozdzielnicy 

Xiria zastosowano dwustopnio-
w¹ ochronê. Po pierwsze, kon-
strukcja jest tak zbudowana, ¿e 
zapobiega powstaniu ³uku we-
wnêtrznego. Uwzglêdniaj¹c jed-
nak minimalny stopieñ ryzyka 
wyst¹pienia ³uku dodatkowo 
obudowa wykonana jest jako 
³ukoochronna, co zwiêksza bez-
pieczeñstwo obs³ugi oraz mini-
malizuje uszkodzenia w po-
mieszczeniu rozdzielni. 

Absorbery redukuj¹ce skutki 
³uku elektrycznego
W przypadku braku mo¿liwości 
wyprowadzenia wydmuchu do 
kablowni lub do s¹siedniego po-
mieszczenia, konstrukcja roz-
dzielnicy Xiria oferuje mo¿liwośæ 
bezpośredniego wydmuchu do 
pomieszczenia rozdzielni. W tym 
celu z ty³u rozdzielnicy instalo-
wany jest specjalny komin ³uko-
wy. Komin tez zawiera zintegro-
wane absorbery ³uku elektrycz-
nego, które znacz¹co rozpraszaj¹ 
i filtruj¹ powsta³e podczas zwar-
cia ³ukowego gazy oraz ogieñ. 

Kontrola wewnętrznego łuku elektrycznego

Łuk elektryczny w rozdzielnicy powoduje powstanie nadciśnienia, ognia i dymu. 

Odpowiednia konstrukcja, za-
stosowanie izolacji sta³o-po-
wietrznej oraz ³¹czników pró¿-
niowych powoduje, ¿e skutki 
oddzia³ywania na otoczenie 
podczas pojawienia siê wy³ado-
wania ³ukowego s¹ niewielkie. 
Skutki pojawienia siê ³uku elek-
trycznego mo¿na podzieliæ na: 
skutki wewnêtrzne (w rozdziel-
nicy) oraz skutki zewnêtrzne 
(w pomieszczeniu rozdzielni). 
Nadciśnienie wytworzone 
w wyniku ³uku wewnêtrznego 
powinno byæ wyprowadzone 
poza rozdzielnicê za pomoc¹ 
komory ³ukowej. Dodatkowo 

w celu wyprowadzenia ³uku 
elektrycznego poza pomiesz-
czenie rozdzielni mo¿e zostaæ 
zastosowany k³opotliwy i drogi 
kana³ ³ukowy. 
Rozdzielnica Xiria zosta³a zapro-
jektowana w sposób znacznie 
redukuj¹cy powy¿sze wymaga-
nia, bez konieczności stosowa-
nia specjalnego kana³u ³ukowe-
go.

Ograniczenie ciśnienia 
wewnêtrznego wskutek 
braku zwaræ miêdzyfazowych 
W rozdzielnicy Xiria wszystkie 
elementy obwodów pierwot-
nych s¹ izolowane jednobiegu-
nowo. Jedn¹ z zalet takiej kon-
strukcji jest praktyczne wyelimi-
nowanie powstania wewnêtrz-
nych zwaræ miêdzyfazowych. 
Jedynym mo¿liwym rodzajem 
zwarcia jest zwarcie jednofazo-
we, np.: w wyniku niew³aściwe-
go pod³¹czenia kabli. 
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Niskie koszty 

eksploatacji

Rozdzielnica Xiria gwarantuje bardzo niskie koszty 

eksploatacyjne podczas całego okresu użytkowania.

Koszy u¿ytkowania mog¹ byæ podzielone na koszty pocz¹tkowe, 
koszty instalacyjne, serwisowe i w koñcu koszty wycofania z eks-
ploatacji. 
Koszty eksploatacyjne uzale¿nione s¹ od zastosowanych w roz-
dzielnicy rozwi¹zañ. W przypadku rozdzielnicy Xiria koszty pono-
szone przez u¿ytkownika s¹ mo¿liwie najmniejsze, oczywiście przy 
zachowaniu najwy¿szej jakości urz¹dzenia.

Niskie koszty początkowe

Na koszty pocz¹tkowe sk³adaj¹ 
siê koszty zakupu, transportu, 
zabudowy i instalacji urz¹dze-
nia.

Pola o podzia³ce tylko 
500 mm
Po³¹czenie izolacji sta³ej, odpo-
wiedniego kszta³towania pola 
elektrycznego w izolacji po-
wietrznej oraz ³¹czników pró¿-
niowych pozwoli³o na skonstru-
owanie rozdzielnicy modu³owej 
o podzia³ce pola wynosz¹cej 
500 mm. Zmniejsza to w istot-
ny sposób wymiary pomiesz-
czenia nowo powsta³ych roz-
dzielni oraz daje wiêksze mo¿li-
wości w przypadku moderniza-
cji istniej¹cych instalacji.

Przy³¹cze kablowe od przodu 
(rozwi¹zanie przyścienne) 
Posadowienie przyścienne z do-
stêpem do kabli SN od przodu 
rozdzielnicy znacznie redukuje 
wymiary pomieszczenia roz-
dzielni.

Pola 12 kV i 24 kV w tej 
samej obudowie
Zarówno pola 12 kV jak i 24 kV 
wykonane s¹ w tej samej obu-
dowie. Zachowanie gabarytów 
pól przynosi istotne korzyści 
podczas zmiany wartości napiê-
cia w sieci.

Zintegrowany komin ³ukowy 
z absorberami
Inn¹ cech¹, która zmniejsza po-
mieszczenie rozdzielni jest zin-
tegrowany komin ³ukowy z ab-
sorberami (gdy nie ma mo¿liwo-
ści wydmuchu do kablowni lub 
do ty³u). W typowej rozdzielni-
cy, gazy powsta³e podczas zja-
wiska ³uku elektrycznego s¹ 
wyprowadzone poza rozdzielniê 
za pomoc¹ dodatkowych komór 
³ukowych i kana³u ³ukowego 
przy³¹czonego do rozdzielnicy. 
Elementy te wymagaj¹ jednak 
dodatkowej przestrzeni w po-
mieszczeniu rozdzielni i w rezul-
tacie zwiêkszaj¹ koszty budow-
lane. 

Niski koszt serwisowy 
podczas użytkowania 
rozdzielnicy

Koszt serwisowy sk³ada siê 
z kosztów konserwacji, napra-
wy uszkodzeñ oraz kosztów na-
stêpstw. Oprócz tego, ¿ywot-
nośæ poszczególnych elemen-
tów bêdzie determinowaæ kosz-
ty wymiany wyposa¿enia.

Wytrzyma³a konstrukcja 
o minimalnej liczbie czêści
Koszty serwisowe rozdzielnicy 
mog¹ byæ powodowane przez 
uszkodzone czêści wymagaj¹ce 
wymiany lub przez przegl¹dy 
serwisowe ustanowione dla 
elementów krytycznych wyma-
gaj¹cych konserwacji.
Jednym z za³o¿eñ przy projekto-
waniu rozdzielnicy Xiria by³o 
zminimalizowanie liczby zasto-
sowanych czêści. Projekt oparty 
na stablinej konstrukcji o zredu-
kowanej ilości czêści bazuje na 
ponad stuletnim doświadczeniu 
w konstruowaniu rozdzielnic. 

Brak konieczności kontroli 
ciśnienia gazu SF6

Rozdzielnice, w których jako 
medium izolacyje zastosowano 
gaz SF6 charakteryzuj¹ siê pew-
nym poziomem wycieku tego 
gazu do atmosfery. Dla zapew-
nienia odpowiedniego poziomu 
izolacji ciśnienie gazu SF6 
w rozdzielnicach tych musi byæ 
regularnie sprawdzane i uzupe³-
niane w trakcie ca³ego okresu 
u¿ytkowania. W przypadku roz-
dzielnicy Xiria u¿ytkownik nie 
musi ponosiæ dodatkowych 
kosztów zwi¹zanych ze spraw-
dzaniem i utrzymaniem wyma-
ganego poziomu izolacji. Po³¹-
czenie izolacji sta³o-powietrznej 
z ³¹cznikami pró¿niowymi jest 
przyjazne dla środowiska 
i utrzymuje ten sam poziom izo-
lacji podczas ca³ego okresu 
u¿ytkowania rozdzielnicy.

Obwody pierwotne 
i mechanizm roboczy 
umieszczone w szczelnie 
zamkniêtej obudowie
Stan izolacji obwodów pierwot-
nych oraz elementów rucho-
mych mechanizmu roboczego 
uzale¿niony jest od warunków, 
w których pracuje rozdzielnica. 
Negatywny wp³yw zewnêtrz-
nych czynników środowisko-
wych takich jak np. wilgotnośæ 
czy zapylenie mo¿e spowodo-
waæ uszkodzenie rozdzielnicy. 
Aby temu zapobiec najwa¿niej-
sze elementy obwodów pier-
wotnych takie jak elementy ³¹-
czeniowe i szyny zbiorcze oraz 
mechanizmy robocze rozdzielni-
cy Xiria umieszczone s¹ 
w szczelnie zamkniêtej obudo-
wie o stopniu ochrony IP55. 

Jakośæ produktu 
gwarantowana dziêki 
fabrycznym próbom wyrobu
Wysoka jakośæ oraz wykonanie 
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi nor-
mami potwierdzane s¹ próbami 
wyrobu przeprowadzanymi dla 
wszystkich produkowanych pól.

Niskie koszty utylizacji

Mo¿liwości recyclingu lub 
ponownego wykorzystania 
elementów
Elementy obwodów pierwot-
nych rozdzielnicy Xiria posiadaj¹ 
co najmniej 30-letni okres ¿y-
wotności. W zale¿ności od wa-
runków pracy okres ten mo¿e 
zostaæ wyd³u¿ony. W przypadku 
wycofania rozdzielnicy z u¿ytko-
wania mo¿e zostaæ ona przeka-
zana firmie Eaton. Podczas pro-
cesu utylizacji rozdzielnica jest 
demontowana a poszczególne 
materia³y wykorzystane do jej 
produkcji s¹ oddzielone i pose-
gregowane. Poniewa¿ rozdziel-
nica Xiria nie zawiera materia-
³ów toksycznych jej demonta¿ 
jest operacj¹ mniej skompliko-
wan¹, bardziej efektywn¹ kosz-
towo i przyjazn¹ dla środowi-
ska. Zdemontowane i posegre-
gowane materia³y zostan¹, 
w zale¿ności od ich typu, prze-
tworzone lub ponownie u¿yte.
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Przyjazna dla użytkownika 

Podstawowymi kryteriami dla wszystkich urządzeń jest 

bezpieczeństwo obsługi i niezawodność, a w dalszej ko-

lejności łatwy montaż oraz prosta i praktyczna obsługa. 

Rozdzielnica Xiria spe³nia wszystkie te kryteria. Podczas jej projek-
towania du¿¹ uwagê poświêcono tak¿e prostej i przyjaznej dla 
u¿ytkownika obs³udze.
Wszystkie operacje ³¹czeniowe i prace przy rozdzielnicy wykonuje-
my od strony czo³owej pola. Od przodu pola uzyskujemy tak¿e do-
stêp do przedzia³u kablowego oraz przedzia³u obwodów pomocni-
czych. Pulpit sterowniczy jest bardzo czytelny co zapewnia ³atw¹, 
bezpieczn¹ i intuicyjn¹ obs³ugê.

Prosty i przejrzysty pulpit sterowniczy

Pulpit sterowniczy, który sprzê-
gniêty jest bezpośrednio z me-
chanizmem roboczym, umiesz-
czony jest na wysokości umo¿li-
wiaj¹cej wygodne manewrowa-
nie.
Mechanizm roboczy mo¿e byæ 
sterowany rêcznie lub za pomo-
c¹ napêdu silnikowego (dla ³¹cz-
ników pró¿niowych). Manewro-
wanie odbywa siê za pomoc¹ 
dwóch wa³ów napêdowych (roz-
³¹cznika/wy³¹cznika i od³¹czniko-
-uziemnika), z dostêpem od 
frontu rozdzielnicy. Mechanizm 
wyposa¿ony jest w blokady me-
chaniczne uniemo¿liwiaj¹ce 
wkonanie b³êdnych operacji ³¹-
czeniowych. Podstawow¹ blo-
kad¹ jest blokada, która umo¿li-
wia manewrowanie od³¹czniko-
-uziemnikiem tylko w sytuacji 
gdy ³¹cznik pró¿niowy jest 
otwarty. Na pulpicie sterowni-
czym znajduje siê równie¿ blo-
kada pola w pozycji uziemienia. 
Do jej zastosowania mo¿na wy-
korzystaæ typow¹ k³ódkê.
Sterowanie rêczne od³¹czniko-
-uziemnikiem i ³¹cznikiem pró¿-
niowym odbywa siê za pomoc¹ 
jednej dźwigni manewrowej. 
Dźwigniê umieszcza siê 
w otworach manewrowych 
znajduj¹cych siê na pulpicie ste-
rowniczym. W przypadku stero-
wania elektrycznego za³¹czenie 
wy³¹cznika/roz³¹cznika odbywa 

siê poprzez zielony przycisk „I”. 
Otwarcie zawsze nastêpuje po-
przez naciśniêcie czerwonego 
przycisku „O”, który uwalnia 
energiê zmagazynowan¹ w me-
chanizmie sprê¿ynowym. 
Odwzorowanie po³o¿enia ³¹czni-
ka pró¿niowego oraz od³¹czni-
ko-uziemnika widoczne jest na 
diagramie mimicznym. Dodat-
kowo ka¿de pole wyposa¿one 
jest we wzierniki inspekcyjne za 
pomoc¹ których naocznie 
sprawdziæ mo¿na po³o¿enie sty-
ków od³¹czniko-uziemnika oraz 
odwzorowanie po³o¿enia sty-
ków ³¹cznika pró¿niowego.
Na pulpicie sterownicznym 
umiejscowiony jest równie¿ 
wskaźnik obecności napiêcia. 
Jest on po³¹czony z czujnikami 
pojemnościowymi umieszczo-
nymi na przepustach kablo-
wych. Wskaźnik pokazuje obec-
nośæ napiêcia we wszystkich 
trzech fazach.
Przekaźniki zabezpieczeniowe 
oraz dodatkowe akcesoria ob-
wodów wtórnych mog¹ zostaæ 
zabudowane w przedziale ob-
wodów pomocniczych znajduj¹-
cym siê w górnej czêści pola.

Łatwe i ergonomiczne przyłączanie kabli 

Kable SN
Przepusty kablowe w rozdzielni-
cy Xiria s¹ zlokalizowane na wy-
sokości 700 mm od poziomu 
pod³ogi. Zapewnia to swobodne 
pod³¹czenie powszechnie sto-
sowanych g³owic kablowych.

Obwody wtórne
Wprowadzenie przewodów po-
mocniczych do przedzia³u ob-
wodów wtórnych odbywa siê 
poprzez otwory umieszczone w 
górnej czêści. Listwy zaciskowe 
umieszczone s¹ w sposób 
umo¿liwiaj¹cy swobodne wyko-
nywanie ³¹czeñ wewnêtrz prze-
dzia³u obwodów wtórnych.

33



Dokładnie tak, jak chcesz 

Elastyczne rozwiązanie w zakresie zastosowania aparatury obwodów wtórnych, przekaźników zabezpieczeniowych 

i automatyki.

Firma Eaton zdaje sobie spra-
wê, ¿e u¿ytkownicy czêsto po-
siadaj¹ swoje w³asne wymaga-
nia pod wzglêdem stosowania 
aparatury wtórnej, przekaźni-
ków zabezpieczeniowych i auto-
matyki w rozdzielnicy. Podczas 
opracowywania projektu roz-
dzielnicy Xiria E wziêto pod 
uwagê mo¿liwośæ zastosowania 
wyposa¿enia obwodów wtór-
nych w zale¿ności od indywidu-
alnych wymogów Klienta. W re-
zultacie umo¿liwi³o to u¿ytkow-
nikowi integrowanie aparatury 
zgodnie z jego wymaganiami.

Zakres przek³adników 
napiêciowych
Wszystkie pola rozdzielnicy 
Xiria E mog¹ byæ wyposa¿one 
w przek³adniki napiêciowe 
w izolacji ¿ywicznej przeznaczo-
ne do pomiaru napiêcia po stro-
nie kabli lub szyn zbiorczych.

Zakres przek³adników 
pr¹dowych 
Przek³adniki pr¹dowe wykonane 
s¹ jako przek³adniki pierścienio-
we do zabudowy na kablach za-
silaj¹cych. Dostêpne s¹ zarów-
no przek³adniki zabezpieczenio-
we jak i pomiarowe.

Przekaźniki zabezpieczaj¹ce 
i sterowniki polowe
Przedzia³ obwodów pomocni-
czych jest przedzia³em ca³kowi-
cie oddzielnym. Wyposa¿ony 
jest w drzwiczki na których 
znajduje siê miejsce na diagram 
synoptyczny oraz inne wyposa-
¿enie takie jak przekaźnik zabez-
pieczeniowy, gniazda testowe, 
multimetry itp. 
Rozdzielnica Xiria E jest ustan-
daryzowana dla przekaźników 
serii Woodward HighProtec. 
Jednak¿e rozdzielnica Xiria E 
umo¿liwia równie¿ zainstalowa-
nie urz¹dzeñ innych firm. Gdy 
wymagany jest wiêcej ni¿ jeden 
przekaźnik zabezpieczeniowy, 
wówczas przedzia³ niskiego na-
piêcia mo¿e zostaæ rozbudowa-
ny.

Inteligentne sieci 
W przedziale obwodów wtór-
nych mo¿e byæ równie¿ zainsta-
lowane wyposa¿enie do zdal-
nej/lokalnej komunikacji pomiê-
dzy polami lub systemami auto-
matyki. Przyk³adowo mo¿e byæ 
to modu³ zdalnej komunikacji 
RTU prod. Eaton. Mo¿liwośæ 
taka czyni ten system idealnym 
rozwi¹zaniem dla obecnych 
i przysz³ych aplikacji sieci inteli-
gentnych.

Prosta konfiguracja, łączenie i rozbudowa

Poniewa¿ projekty i aplikacje 
charakteryzuj¹ siê du¿¹ ró¿no-
rodności¹ konfiguracji oraz wy-
posa¿enia rozdzielnica Xiria po-
siada szereg dostêpnych pól. 
Wykonanie modu³owe daje 
równie¿ mo¿liwośæ przysz³o-
ściowej rozbudowy.

Sterownik obiektowy prod. Eaton
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Wyłącznik Rozłącznik Odłączniko-uziemnik Napęd
silnikowy

Pojemnościowy
czujnik obecności

napięcia

Przekładnik
napięciowy

Możliwość
podłączenia

drugiego kabla
na fazę

Przekładnik
prądowy

Opcja

Opcja

Opcja

Opcja

Pole liniowe wyłącznikowe

M

Opcja

Opcja

Opcja

Opcja

Pole bezpośredniego przyłączenia kabli*

Opcja

Opcja

Opcja

Opcja

Pole transformatorowe wyłącznikowe

M

Opcja

Pole łącznika szyn

M

Pole wzniosu szyn*

Opcja

Opcja

Opcja

Opcja

Pole liniowe rozłącznikowe

M

Opcja

M

Pole pomiarowe

M

Zakres dostępnych pól

*) Pole bezpośredniego przy³¹czenia kabli oraz pole wzniosu szyn dostêpne w późniejszym etapie. 
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Wymiary (mm)

Pole liniowe wy³¹cznikowe

Pole transformatorowe 
wy³¹cznikowe

Pole liniowe roz³¹cznikowe

Pole wzniosu szyn

Pole ³¹cznika sekcyjnego

Pole bezpośredniego 
przy³¹czenia kabli

Pole pomiarowe

Dane techniczne
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Dane elektryczne

Dane podstawowe 3,6 kV 7,2 kV 12 kV 17,5 kV 24 kV
Napięcie znamionowe kV 3,6 7,2 12 17,5 24
Napięcie probiercze udarowe kV 40 60 75 / 95 95 125
Napięcie probiercze o częstotliwości sieciowej kV-1m 10 20 28 / 38 / 42 38 50
Częstotliwość znamionowa Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Kategoria utraty ciągłości pracy LSC2B LSC2B LSC2B LSC2B LSC2B 
Klasa przedziałów PM PM PM PM PM 
Klasyfi kacja pod kątem odporności na wewnętrzny łuk elektryczny (IAC) AFL AFL AFL AFL AFL 
Wytrzymałość na łuk wewnętrzny – montaż standardowy kA-s 20-1 20-1 20-1 20-1 20-1 
Wytrzymałość na łuk wewnętrzny – montaż z kominem absorbcyjnym kA-s 16-1 16-1 16-1 16-1 16-1 
Wytrzymałość na łuk wewnętrzny przedziału kablowego kA-s 16-1 16-1 16-1 16-1 16-1 
Wytrzymałość na łuk wewnętrzny przedziału kablowego (opcja) kA-s 20-1 20-1 20-1 20-1 20-1 
Stopień ochrony podczas pracy IP31D IP31D IP31D IP31D IP31D
Stopień ochrony przy drzwiach/osłonach otwartych IP2X IP2X IP2X IP2X IP2X
Zakres temperatury otoczenia °C –25…+40 –25…+40 –25…+40 –25…+40 –25…+40
System szyn zbiorczych

Prąd znamionowy A 630 630 630 630 630
Prąd znamionowy wytrzymywany krótkotrwały kA-s 20-1 20-1 20-1 20-1 20-1 
Prąd znamionowy wytrzymywany krótkotrwały (opcja) kA-s 20-3 20-3 20-3 20-3 20-3 
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany kA 50 50 50 50 50
Rozłączniki 

Prąd znamionowy ciągły A 630 630 630 630 630
Prąd znamionowy wyłączalny A 630 630 630 630 630
Prąd znamionowy załączalny kA 50 50 50 40 40
Prąd znamionowy wytrzymywany krótkotrwały kA-s 20-1 20-1 20-1 20-1 20-1 
Prąd znamionowy wytrzymywany krótkotrwały (opcja) kA-s 20-3 20-3 20-3 20-3 20-3 
Znamionowy prąd wyłączalny linii kablowej A 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 
Klasa wytrzymałości mechanicznej M2 5000 x M2 5000 x M2 5000 x M2 5000 x M2 5000 x
Klasa wytrzymałości mechanicznej jako uziemnik M0 M0 M0 M0 M0
Klasa wytrzymałości mechanicznej odłącznika M0 M0 M0 M0 M0
Klasa wytrzymałości elektrycznej E3 E3 E3 E3 E3
Klasa wytrzymałości elektrycznej jako uziemnik E2 E2 E2 E2 E2
Wyłącznik w polu liniowym  

Prąd znamionowy ciągły A 630 630 630 630 630 
Prąd znamionowy wyłączalny kA 20 20 20 16 16
Prąd znamionowy załączalny kA 50 50 50 40 40
Znamionowa klasa łączeniowa prądów pojemnościowych C2 C2 C2 C2 C2
Znamionowy prąd wyłączalny linii kablowej A 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 
Stała czasowa składowej nieokresowej ms 45 45 45 45 45
Zawartość składowej nieokresowej % <20 <20 <20 <20 <20 
Klasa wytrzymałości mechanicznej M1 M1 M1 M1 M1
Klasa wytrzymałości mechanicznej jako uziemnik M1 M1 M1 M1 M1
Klasa wytrzymałości mechanicznej odłącznika M0 M0 M0 M0 M0
Klasa wytrzymałości elektrycznej E2 E2 E2 E2 E2
Prąd znamionowy wytrzymywany krótkotrwały kA-s 20-1 20-1 20-1 20-1 20-1 
Prąd znamionowy wytrzymywany krótkotrwały (opcja) kA-s 20-3 20-3 20-3 20-3 20-3 
Minimalny czas trwania wyłączenia ms 80 80 80 80 80
Szereg przestawieniowy mechanizmu roboczego O – 3 min – CO – 3 min – CO
Wyłącznik w polu transformatorowym  

Prąd znamionowy ciągły A 200 200 200 200 200 
Prąd znamionowy wyłączalny kA 20 20 20 16 16
Prąd znamionowy załączalny kA 50 50 50 40 40
Znamionowa klasa łączeniowa prądów pojemnościowych C2 C2 C2 C2 C2
Znamionowy prąd wyłączalny linii kablowej A 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 
Stała czasowa składowej nieokresowej ms 45 45 45 45 45
Zawartość składowej nieokresowej % <20 <20 <20 <20 <20 
Klasa wytrzymałości mechanicznej M1 M1 M1 M1 M1
Klasa wytrzymałości mechanicznej jako uziemnik M1 M1 M1 M1 M1
Klasa wytrzymałości mechanicznej odłącznika M0 M0 M0 M0 M0
Klasa wytrzymałości elektrycznej E2 E2 E2 E2 E2
Prąd znamionowy wytrzymywany krótkotrwały kA-s 20-1 20-1 20-1 20-1 20-1 
Prąd znamionowy wytrzymywany krótkotrwały (opcja) kA-s 20-3 20-3 20-3 20-3 20-3 
Minimalny czas trwania wyłączenia ms 80 80 80 80 80
Szereg przestawieniowy mechanizmu roboczego O – 3 min – CO – 3 min – CO
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Normy
Rozdzielnica Xiria E spe³nia poni¿sze normy miêdzynarodowe:

IEC 62271-1 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Część 1: Postanowienia wspólne

IEC 62271-100 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Część 100: Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego

IEC 62271-102 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Część 102: Odłączniki i uziemniki wysokiego napięcia prądu przemiennego

IEC 62271-103 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Część 103: Rozłączniki o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV do 52 kV włącznie

IEC 62271-200 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcia znamionowe powyżej 1 kV 
do 52 kV włącznie

IEC 62271-304 Dodatkowe wymagania dla rozdzielnic w osłonach metalowych na napięcia znamionowe od 1 kV do 72,5 kV 
stosowanych w surowych warunkach klimatycznych.

IEC 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
IEC 60044-1 Przekładniki – Przekładniki prądowe.
IEC 60044-2 Przekładniki – Przekładniki napięciowe indukcyjne.
EN 50181 Wtykowe izolatory przepustowe na napięcia powyżej 1 kV do 52 kV oraz prądy od 250 A do 2,50 kA do urządzeń 

innych niż transformatory napełniane cieczą.
ISO 9001-2000 System zarządzania jakością – Wymagania.
ISO 14001 Systemy zarządzania środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania.
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Modułowa rozdzielnica SN w pełnej izolacji żywicznej 
wyposażona w stacjonarne łączniki próżniowe

INNOVAC SVS 
Rozdzielnica SN w izolacji żywicznej 



Innovac SVS 

Modułowa rozdzielnica SN w pełnej izolacji żywicznej 

Na całym świecie Eaton Holec jest uznawany za wiodące-

go specjalistę w dziedzinie izolacji z żywicy epoksydowej. 

W rozdzielnicy SVS bardzo dobre parametry izolacyjne 

i konstrukcyjne izolacji żywicznej wykorzystano do stwo-

rzenia systemu w pełni zamkniętego o niewielkich ga-

barytach. Sercem rozdzielnicy SVS są łączniki próżniowe. 

Wysokiej jakości komory próżniowe zostały opracowane 

i są produkowane przez firmę Eaton Holec na bazie wła-

snej technologii dyfuzji łuku elektrycznego.

SVS jest zwartym systemem 
o konstrukcji modu³owej, który 
zosta³ opracowany do stosowa-
nia dla średnich napiêæ do 
24 kV. Z myśl¹ o mo¿liwości 
rozbudowywania konstrukcji, 
pola s¹ sk³adane z modu³owych 
elementów takich jak np.: szyny 
zbiorcze, wy³¹czniki, roz³¹czniki, 
cz³ony bezpiecznikowe, prze-
k³adniki pr¹dowe i napiêciowe 
oraz przepusty kablowe. Zasto-
sowanie pe³nej izolacji sta³ej 
oraz ³¹czników pró¿niowych 
znacznie ograniczy³o ryzyko 
zwaræ wewnêtrznych.
Rozdzielnice SVS doskonale 
sprawdzaj¹ siê w zastosowa-
niach infrastrukturalnych (np. 
tunele, metro), przemys³owych 
czy obiektach u¿yteczności pu-
blicznej (np. przemys³ przetwór-
czy, szpitale), gdzie wymaga siê 
czystości i bezpieczeñstwa.

System SVS jest u¿ywany w:
• Zak³adach Energetycznych: 

stacje g³ówne i dystrybucyj-
ne, stacje kompaktowe, turbi-
ny wiatrowe.

• Budownictwie infrastruktural-
nym: ³¹czenie oparte na tech-
nice pró¿niowej jest szczegól-
nie zalecane przy budowie 
tuneli, metra, itp.

• Przemyśle: do po³¹czenia 
z sieciami pêtlowymi (pier-
ścieniowymi).

• Obiektach handlowych i u¿y-
teczności publicznej: szpitale, 
stadiony, centra handlowe, 
hotele itp.

W zale¿ności od parametrów 
pr¹dowo-zwarciowych system 
SVS dostêpny jest w dwóch 
wersjach SVS08 i SVS12.

Cechy i korzyści

Niezawodna i bezpieczna 
w eksploatacji

W systemie 
SVS stosuje 
siê ¿ywicê 
epoksydow¹ 
jako materia³ 
izolacyjny ob-
wodów pier-

wotnych. Fazy s¹ ca³kowicie od-
separowane od siebie ¿ywic¹ 
epoksydow¹ co zapobiega po-
wstaniu ³uku wewnêtrznego. 
Poza tym, wszystkie elementy 
obwodu pierwotnego s¹ ze so-
b¹ po³¹czone w gumowych tu-
lejach. Oznacza to, ¿e ten sam 
poziom izolacji zosta³ utrzymany 
w ca³ym urz¹dzeniu. Praktyczne 
prace badawcze nad urz¹dze-
niami eksploatowanymi przez 
d³u¿szy okres czasu potwierdza-
j¹, ¿e elementy izolacyjne roz-
dzielnicy SVS wykonane z ¿ywi-
cy epoksydowej nie wykazuj¹ 
¿adnych sk³onności do starzenia 
siê.

Przyjazna u¿ytkownikowi

System SVS 
jest ujednoli-
cony i ³atwy 
w obs³udze. 
Pola wyposa-
¿one s¹ 
w przejrzysty 

i czytelny schemat synoptyczny 
obrazuj¹cy ka¿d¹ z operacji ³¹-
czeniowych. Przedzia³ kablowy 
dostêpny jest od przodu roz-
dzielnicy. Przy³¹cza kablowe 
znajduj¹ siê na wysokości ok. 
800–900 mm, co w po³¹czeniu 
z przestronn¹ konstrukcj¹ 
umo¿liwia wygodne pod³¹cze-
nie kabli. Gotowa rozdzielnica 
jest ³atwa do transportu za po-
moc¹ podnośnika, wózka wid³o-
wego lub rolek stalowych.

Mo¿liwośæ rozbudowy

System SVS 
jest konstruk-
cji modu³o-
wej. Oznacza 
to, ¿e mo¿li-
wa jest do-
wolna kombi-

nacja czy te¿ sekwencja pól. Po-
nadto ilośæ pól jak¹ mo¿na wy-
korzystaæ w systemie 
rozdzielnicy jest nieograniczona, 
poniewa¿ kilka sekcji mo¿na ³a-
two ze sob¹ po³¹czyæ. Istniej¹cy 
system rozdzielczy mo¿e zostaæ 
równie¿ rozbudowany w prosty 
sposób o jedno lub wiêcej pól. 
Pola rozdzielnicy SVS maj¹ kom-
paktowe wymiary (szerokośæ 
420 mm) dziêki czemu uzyskuje 
siê znaczne oszczêdności kosz-
tów oraz przestrzeni instalacyj-
nej.

Bezpieczeñstwo

Uziemiona 
os³ona meta-
lowa systemu 
SVS gwaran-
tuje bezpie-
czeñstwo dla 
personelu 

podczas obs³ugi (poziom ochro-
ny IP2XD zgodnie z norm¹ 
IEC 60529). Obwody pierwotne 
s¹ ca³kowicie izolowane, co eli-
minuje ryzyko dotkniêcia ele-
mentów pod napiêciem pod-
czas konserwacji, przegl¹du lub 
prac monta¿owych. Izolacja jest 
odporna na przepiêcia i napiêcia 
o czêstotliwości sieciowej sto-
sownie do napiêcia znamiono-
wego.
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Materia³y nieszkodliwe dla 
środowiska

Zgodnie 
z obecnym 
stanem wie-
dzy w roz-
dzielnicy SVS 
zastosowane 
zosta³y mate-

ria³y bezpieczne dla obs³ugi oraz 
dla środowiska naturalnego. 
System SVS nie zawiera gazu 
SF6.

Budowa

System modułowy SVS firmy Eaton jest przykładem wypróbowanej i sprawdzonej technologii budowy rozdzielnic 

wysokiej jakości wykorzystującej łączniki próżniowe i izolację z żywicy epoksydowej.

Odłączniko-uziemnik

Wszystkie pola rozdzielnicy wyposa¿one s¹ w od³¹cz-
niko-uziemnik sk³adaj¹cy siê z trzech wzajemnie po³¹-
czonych styków trzpieniowych posuwaj¹cych siê 
w p³aszczyźnie pionowej. Poniewa¿ od³¹czniko-uziem-
nik jest zabezpieczony blokadami mechanicznymi mo¿-
na go przestawiæ jedynie jeśli roz³¹cznik lub wy³¹cznik 
jest otwarty. Od³¹czniko-uziemnik ma dwa po³o¿enia:

Po³o¿enie robocze
W tym po³o¿eniu od³¹czniko-
-uziemnik po³¹czony jest 
z systemem szyn zbiorczych, 
który z kolei mo¿e byæ po³¹-
czony z wychodz¹cym ka-
blem poprzez zamkniêcie 
roz³¹cznika lub wy³¹cznika.

Po³o¿enie uziemienia
W tym po³o¿eniu, od³¹czniko-
-uziemnik jest po³¹czony 
z szyn¹ uziemiaj¹c¹, w bez-
piecznej odleg³ości od syste-
mu szyn zbiorczych. Odleg³o-
ści s¹ wiêksze ni¿ wystarcza-
j¹ce, aby wytrzymaæ wyma-
gane napiêcie udarowe.
W po³o¿eniu uziemienia, 
od³¹czniko-uziemnik tworzy 
równie¿ uziemion¹ barierê 
bezpieczeñstwa dla systemu 
szyn zbiorczych.

System szyn zbiorczych

Po³¹czenie elektryczne elementów miêdzy 
dwoma polami zrealizowano w postaci trzech 
jednofazowych jednostek szynowych sk³adaj¹-
cych siê z cylindrycznych przewodników ca³ko-
wicie otulonych w ¿ywicy epoksydowej. Prze-
wodniki te zawieraj¹ ciêgno napinaj¹ce, mo-
cuj¹ce razem elementy szyn zbiorczych w ró¿-

nych polach. Dziêki elastyczności tych ciêgien wymagany naci¹g 
pozostaje sta³y przy dowolnych warunkach obci¹¿enia. Silikonowe 
tuleje w punktach po³¹czeñ zapewniaj¹ niezawodne uszczelnienie 
i izolacjê elektryczn¹. Pracuj¹ce ju¿ urz¹dzenie mo¿na w prosty 
sposób poszerzyæ dodaj¹c kolejne sekcje.

Przyłącze kablowe

Komora próżniowa

Komory pró¿niowe stanowi¹ serce rozdziel-
nic Eaton Holec. S¹ one ca³kowicie odizolo-
wane ¿ywic¹ epoksydow¹ co zapewnia wy-
soki poziom ochrony i zabezpiecza przed 
wp³ywami otoczenia. Znajomośæ procesu 
i bezpośrednie wytwarzanie ¿ywicy epoksy-
dowej jest jednym z g³ównych atutów roz-
dzielnicy SVS.
Komory pró¿niowe sk³adaj¹ siê z ceramicz-
nego cylindra mieszcz¹cego styki: sta³y i ru-
chomy. Ruch styku w warunkach pró¿ni 
umo¿liwia mieszek. Ekran otaczaj¹cy styki 
chroni przed zanieczyszczeniami oparami 
metalu, które powstaj¹ w trakcie operacji 
³¹czeniowych oraz zapewnia dobry rozk³ad 
potencja³u pola elektrycznego.

Uwaga:
Zmiana pozycji od³¹czniko-uziemnika jest mo¿liwa jedynie 
wtedy, gdy jest otwarty roz³¹cznik/wy³¹cznik.
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SVS/08 SVS/12

Panele obsługi
Uwaga: podstawowa ró¿nica 
pomiêdzy panelami obs³ugi pól 
typu SVS/08 i SVS/12 polega na 
mo¿liwości zastosowania 
w SVS/12 sterowania elektrycz-
nego (miejscowego lub zdalne-
go) zarówno wy³¹cznika (roz-
³¹cznika) jak i od³¹czniko-
-uziemnika.

Przedział obwodów wtórnych

Elementy niskiego napiêcia 
standardowo umieszczone s¹ 
w wysuwnej kasecie. Umo¿li-
wia to du¿¹ swobodê tak¿e 
w przypadku gdy dostêp od gó-
ry rozdzielnicy jest utrudniony. 
Wielkośæ przestrzeni roboczej 
wzrasta tak¿e dziêki mo¿liwości 
ca³kowitego wyjêcia kasety. 

Najwa¿niejsze listwy zaciskowe 
zosta³y zamontowane w przed-
niej czêści przedzia³u. Zapewnia 
to wygodê w przypadku urz¹-
dzeñ pomiarowych.

Pod³¹czanie obwodów wtórnych
Przewody obwodów wtórnych 
mog¹ byæ wprowadzane i pod-
³¹czane do kasety od góry 
(opcjonalnie), z ty³u lub z boku. 
Zalecane jest umieszczanie ka-
na³u zewnêtrznego dla 

przewodów w odleg³ości mini-
mum 10 cm od górnej krawêdzi 
najwy¿szego pola rozdzielnicy. 
Gwarantuje to ³atwośæ pod³¹-
czenia obwodów wtórnych.

Dostêp
Kaseta oraz jej obudowa jest 
³atwa w demonta¿u, zarówno 
przy braku, jak i w obecności 
napiêcia pomocniczego. D³u-
gośæ wi¹zek przewodów umo¿-
liwia wyjêcie kasety i umiesz-
czenie jej na przygotowanej 
podstawie z przodu rozdzielni-
cy. Po zdjêciu obudowy i p³yty 

dolnej kasety mo¿liwy jest 
szybki dostêp do mechanizmu. 
W porównaniu do szybkości de-
monta¿u tradycyjnej, zwartej 
konstrukcji obwodów wtórnych 
opisany wy¿ej system oferuje 
znaczn¹ oszczêdnośæ czasu.
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1

C

A

B

Przegląd i charakterystyka pól

Pola rozłącznikowe i wyłącznikowe rozdzielnicy SVS08 i SVS12

Pola rozłącznikowe i wyłącznikowe – rozwiązania dostępne dla rozdzielnicy SVS12

1

1

2

1

2

1

A

B

1

A

1   Wyłącznik
A  + B   Opcjonalne wprowadzenie kabla od góry

1   Rozłącznik
Opcjonalne wprowadzenie kabla od góry

1   Podstawa bezpiecznikowa
2   Przyłącze kablowe

Pole wyłączniko-
we

Pole
rozłącznikowe

Pole rozłączni-
kowe

Pole
wyłącznikowe

12 kV 24 kV

Pole rozłącznikowe
z bezpiecznikami

630 A 1250 A

1   Rozłącznik
A  + B   Opcjonalne wprowadzenie kabla od góry
C   Możliwość podłączenia dwóch kabli na fazę (opcja)

1   Wyłącznik
A   Możliwość podłączenia dwóch kabli na fazę (opcja)
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1

2

Pole pomiaro-
we

Pole sprzęgłowe
rozłącznikowe lub wyłącznikowe

Pola kablowe (bezpośredniego 
połączenia do szyn zbiorczych)

Pole pomiaru napięcia 
na szynach

Wolnostojąca rozdzielnica 
jednopolowa z rozłącznikiem 
(wyłącznikiem)

Pole liniowe 
z przekładnikami 
napięciowymi

1

1   Przekładniki napięciowe
2   Przekładniki prądowe

1   Rozłącznik lub wyłącznik

Pozostałe pola

44



Wymiary (mm)

Dane elektryczne

SVS/08 SVS/12
Napięcie znamionowe Ur kV 12 24 12 24
Napięcie probiercze udarowe Up kV 75 125 75 125
Napięcie probiercze 1 min 50 Hz Ud kV 28 50 28 50
Częstotliwość znamionowa Fr Hz 50/60 50/60 50/60 50/60
System szyn zbiorczych
Prąd znamionowy ciągły Ir A 800 800 1250 1250
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany1) Ik kA-s 20-3 20-3 25-1,5 25-1,5
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany Ip kA 50 50 63 63
Wyłącznik
Prąd znamionowy ciągły Ir A 630 630 630/1250 630/1250
Prąd znamionowy wyłączalny Isc kA 16–20 16–20 16–25 16–25
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany Ima kA 40-50 40-50 50-63 50-63
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany1) Ik kA-s 16-1–20-3 16-1–20-3 20-3–25-1,5 20-3–25-1,5
Rozłącznik
Prąd znamionowy ciągły Ir /Isc A 630 630 630 630
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany Ima kA 50 50 50 50
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany1) Ik kA-s 16-1–20-3 16-1–20-3 16-1–20-3 16-1–20-3
Rozłącznik z bezpiecznikami
Prąd znamionowy ciągły 2) Ir A 57/61 36 57/61 36

1) W zale¿ności od rodzaju zastosowanego wy³¹cznika.
2)  57 A przy 12 kV w podstawach bezpiecznikowych 12 kV i bezpiecznikach 10/12 kV; 61 A przy maks. 17,5 kV w podstawach bezpieczni-

kowych 24 kV i bezpiecznikach 10/12 kV; 36 A przy 24 kV w podstawach bezpiecznikowych 24 kV i bezpiecznikach 20/24 kV.

Normy
Innovac SVS spe³nia wymagania nastepujacych norm:

System
IEC 62271-200 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcia znamionowe 

powyżej 1 kV do 52 kV włącznie
IEC 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

Komponenty
IEC 62271-100 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 100: Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego
IEC 60265 Rozłączniki wysokonapięciowe. Część 1: Rozłączniki na napięcia znamionowe wyższe niż 1 kV i niższe niż 52 kV
IEC 62271-105 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 105: Zestawy rozłączników z bezpiecznikami prądu przemiennego
IEC 62271-102 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 102: Odłączniki i uziemniki wysokiego napięcia prądu przemiennego
IEC 60044-1 Przekładniki – przekładniki prądowe
IEC 60044-2 Przekładniki – przekładniki napięciowe indukcyjne

Rozdzielnica Innovac SVS mo¿e pracowac w standardowych warunkach roboczych określonych w normie IEC 60694.
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420 630
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Dane techniczne

SVS/08 SVS/12
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Jednosystemowa, modułowa rozdzielnica SN w izolacji 
stało-powietrznej wyposażona w wyłączniki próżniowe 
z napędem elektromagnetycznym

FMX
Innowacyjne i niezawodne rozwiązanie 

dla energetyki zawodowej i przemysłu 



FMX
Innowacyjna konstrukcja oferująca ekonomiczne 
i niezawodne rozwiązania

Power Xpert FMX to jednosytemowa rozdzielnica śred-

niego napięcia firmy Eaton w izolacji stało-powietrznej na 

napięcie do 24 kV. System zapewnia możliwość realizacji 

najważniejszych funkcjonalności rozdzielnic SN takich jak 

rozdział energii, wykonywanie niezawodnych operacji łą-

czeniowych, zabezpieczanie urządzeń oraz pomiar energii 

elektrycznej.

Nowoczesna konstrukcja roz-
dzielnicy wykorzystuje najnow-
sz¹ technologiê firmy Eaton 
i produkowana jest zgodnie 
z najwy¿szymi standardami ja-
kościowymi. W rozdzielnicy za-
stosowano podstawowe tech-
nologie firmy Eaton, bazuj¹ce 
na ponad stuletnim doświad-
czeniu przy projektowaniu urz¹-
dzeñ SN w oparciu o ³¹czenie 
w pró¿ni, izolacjê sta³¹ oraz od-
powiednie wysterowanie pola 
elektrycznego w izolacji po-
wietrznej. System zosta³ przete-
stowany wed³ug najnowszej 
normy IEC 62271.

Wykorzystane podczas 
produkcji materia³y s¹ 
przyjazne dla środowi-
ska. W systemie FMX 
zastosowano kilka innowacyj-
nych rozwi¹zañ, które czyni¹ t¹ 
rozdzielnicê nowatorsk¹ i daj¹c¹ 
nowe mo¿liwości dla u¿ytkow-
nika. Jest to miêdzy innymi wy-
³¹cznik pró¿niowy z mechani-
zmem elektromagnetycznym 
oraz zintegrowany uk³ad do wy-
konywania próby napiêciowej 
kabli SN bez otwierania drzwi 
przedzia³u kablowego.

System FMX obejmuje kom-
pletny zakres pól o pr¹dzie zna-
mionowym do 2000 A i podzia³-
ce zaczynaj¹cej siê ju¿ od 
500 mm. Zarówno wersja na 
12 kV oraz 24 kV wykorzystuje 
t¹ sam¹ obudowê. Rozdzielnica 
FMX stanowi uzupe³nienie ofer-
ty firmy Eaton zawieraj¹cej roz-
dzielnice dwusystemowe 
(MMS), dwucz³onowe (UX), jed-
nocz³onowe modu³owe (SVS) 
oraz pierścieniowe (Xiria). W po-
³¹czeniu z rozdzielnicami niskie-
go napiêcia, mostami szynowy-
mi, produktami UPS, 

zarz¹dzaniem projektem i mo¿li-
wościami serwisowymi, sys-
tem FMX mo¿e byæ czêści¹ naj-
nowszych, kompletnych rozwi¹-
zañ. 

Obszary zastosowañ
Rozdzielnica FMX idealnie nada-
je siê do aplikacji w g³ównych 
stacjach zasilaj¹cych, podsta-
cjach dystrybucyjnych oraz do 
specjalnych wymagañ w prze-
myśle, w budynkach komercyj-
nych i rz¹dowych oraz projek-
tach infrastrukturalnych. 

Konstrukcja sprawia, ¿e system 
FMX szczególnie sprawdza siê 
tam, gdzie niezbêdna jest nieza-
wodnośæ, bezpieczeñstwo, eko-
nomia (np. kompaktowośæ) oraz 
zastosowanie rozwi¹zañ nie 
stanowi¹cych zagro¿enia dla 
środkowiska (brak elementów 
toksycznych).

Niektóre z zastosowañ: 
• Zak³ady energetyczne (stacje 

g³ówne i podstacje)
• Budynki komercyjne i rz¹do-

we

• Projekty infrastrukturalne (tu-
nele, metra, lotniska itp.)

• Szpitale
• Instalacje przemys³owe
• Cementownie
• Kopalnie
• Przemys³ motoryzacyjny
• Zak³ady petrochemiczne
• Przemys³ tekstylny i papiero-

wy
• Przemys³ ¿ywnościowy
• Centra danych

Kompletny zakres do 2000 A
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Bezpieczna w u¿ytkowaniu 
• Przedzia³y zabezpieczone 

przed przedostaniem do we-
wn¹trz cia³ sta³ych

• Pojemnościowe wskaźniki 
obecności napiêcia od strony 
kabli zasilaj¹cych

• Praca mo¿liwa tylko przy za-
mkniêtych drzwiach przedzia-
³u kablowego

• Blokady mechaniczne i elek-
tryczne zapobiegaj¹ce b³êd-
nym operacjom

• Testowanie kabli bez koniecz-
ności otwierania drzwi prze-
dzia³u kablowego

• Przek³adniki napiêciowe od³¹-
czalne z poziomu panelu ste-
rowniczego

• Nowoczesna budowa

Niskie koszty eksploatacji
Niskie koszty pocz¹tkowe 
z uwagi na:
• Pola o podzia³ce tylko 

500 mm
• Przy³¹cze kablowe od przodu 

(wykonanie przyścienne)
• Zintegrowany kana³ ³ukowy 

z absorberami
• Ta sama obudowa dla pól 

12 kV i 24 kV

Brak dodatkowych kosztów 
eksploatacyjnych w wyniku:
• solidnej konstrukcji o mini-

malnej liczbie czêści (badania 
fabryczne),

• d³ugiej ¿ywotności, z wyko-
rzystaniem ¿ywicy epoksydo-
wej jako medium izolacyjne-
go,

• wy³¹czników nie wymagaj¹-
cych konserwacji (mechanizm 
elektromagnetyczny oraz ko-
mory pró¿niowe),

• braku konieczności sprawdza-
nia ciśnienia gazu SF6.

Niskie koszty wycofania z eks-
ploatacji dziêki:
• pró¿niowej technologii ³¹cze-

niowej,
• izolacji sta³ej oraz izolacji po-

wietrznej,
• mo¿liwości ponownego prze-

tworzenia lub u¿ycia materia-
³ów.

Przyjazna dla u¿ytkownika 
• Przy³¹cza kablowe i obs³uga 

od przodu rozdzielnicy
• Ergonomiczna wysokośæ 

przy³¹cza kablowego 750 mm 
od poziomu pod³ogi

• Ró¿ne d³ugości izolatorów 
przepustowych dla ³atwego 
przy³¹czania kabli

• Wprowadzenie przewodów 
obwodów wtórnych po obu 
stronach p³yty górnej prze-
dzia³u niskiego napiêcia

• Zaciski obwodów wtórnych 
umiejscowione na wygodnej 
wysokości w przedziale ni-
skiego napiêcia

• Jasny i czytelny panel opera-
cyjny

• Mo¿liwośæ od³¹czania prze-
k³adników napiêciowych z po-
ziomu panela sterowniczego

• Specjalne rozwi¹zanie umo¿li-
wiaj¹ce wykonanie próby na-
piêciowej kabli SN bez otwie-
rania drzwi przedzia³u kablo-
wego

Przyjazna środowiskowo
• Minimalna liczba komponen-

tów
• Przyjazne dla środowiska ma-

teria³y konstrukcyjne
• Brak stosowania gazu SF6 ja-

ko medium izolacyjnego i ³¹-
czeniowego

• Efektywna energetycznie 
produkcja i monta¿

• Minimalna liczba punktów ³¹-
czeniowych w obwodzie pier-
wotnym zapewnia ma³e stra-
ty energii podczas pracy

• Zastosowanie materia³ów na-
daj¹cych siê do ponownego 
przetworzenia lub wykorzy-
stania

Niezawodna i bezpieczna 
w obs³udze 
• Konstrukcja certyfikowana 

zgodnie z IEC
• Przetestowana pod k¹tem 

odporności na wewnêtrzny 
³uk elektryczny zgodnie 
z IEC 62271-200

• Zapewnienie jakości zgodnie 
z DIN EN 9001

• Gwarantowana jakośæ pro-
duktu dziêki przeprowadza-
nym fabrycznie próbom wy-
robu

• Jednobiegunowa izolacja ob-
wodów pierwotnych w prze-
dziale g³ównym

• Oddzielny przedzia³ szyn 
zbiorczych

• Wykonywanie prób napiêcio-
wych kabli bez otwierania 
drzwi przedzia³u kablowego

• Przek³adniki napiêciowe za-
bezpieczone przed ferrorezo-
nansem

• Zintegrowane absorbery ³uku 
elektrycznego

Właściwości i korzyści 
(krótki przegląd)
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1. Przekaźnik zabezpieczenio-
wy

2. Absorber ³uku elektryczne-
go

3. Diagram synoptyczny wraz 
z przyciskami do sterowania 
wy³¹cznikiem oraz od³¹czni-
ko-uziemnikiem

4. Szyny zbiorcze
5. Wskaźnik obecności napiê-

cia
6. Od³¹czniko-uziemnik
7. Wy³¹cznik pró¿niowy

8. Panel sterowania rêcznego 
wraz ze wskaźnikami po³o-
¿enia

9. Przek³adniki pr¹dowe
10. Przy³¹cza kablowe
11. D³awik i rezystor dla ochro-

ny przed ferrorezonansem
12. Przek³adniki napiêciowe
13. Przedzia³ obwodów pomoc-

niczych
14. Wy³¹cznik pró¿niowy wraz 

z mechanizmem elektroma-
gnetycznym

15. Kana³ sondy probierczej dla 
próby napiêciowej kabli

16. Uchwyty kablowe
17. Szyna uziemiaj¹ca

Dodatkowo ilośæ pól dla zestawienia danej rozdzielnicy jest ograni-
czona tylko ilości¹ dostêpnego miejsca. Pola rozdzielnicy FMX s¹ 
kompaktowe (najmniejsza podzia³ka 500 mm), co pozwala na 
znaczn¹ oszczêdnośæ miejsca wymaganego do instalacji. W dowol-
nym momencie eksploatacji rozdzielnica mo¿e zostaæ tak¿e obu-
stronnie rozbudowana o dowoln¹ liczbê pól.

Podstawy konstrukcji

System FMX jest konstruk-

cją modułową. To właśnie 

zapewnia, że możliwa jest 

dowolna kombinacja i ko-

lejność pól. 

Pole wyłącznikowe (przykład)
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W³aściwości 
• Przyjazne dla środowiska komory pró¿niowe
• Mechanizm elektromagnetyczny
• Dźwignia mechaniczna dla rêcznego otwarcia wy³¹cznika
• Mechaniczny wskaźnik pozycji wy³¹czony/za³¹czony
• Styki pomocnicze dla pozycji wy³¹czony/za³¹czony

Główne komponenty

Wyłącznik próżniowy

Wy³¹cznik pró¿niowy wykorzystuje prosty i niezawodny mecha-
nizm elektromagnetyczny do sterowania komorami pró¿niowymi. 
W porównaniu do konwencjonalnego mechanizmu sprê¿ynowego, 
konstrukcja mechanicznych powi¹zañ pomiêdzy elementem wyko-
nawczym a trzpieniem ruchomym ka¿dego z trzech ³¹czników pró¿-
niowych jest mniej z³o¿ona.

W³aściwości
• Sterowany elektrycznie lub rêcznie od³¹czniko-uziemnik 

o dwóch po³o¿eniach („Praca”/„Uziemiony”)
• Wzajemnie powi¹zane styki poruszaj¹ce siê w pozycji poziomej
• Styki w izolacji z ¿ywicy epoksydowej, umiejscowione w prze-

dziale szynowym
• Styki pomocnicze dla po³o¿enia „Praca”/„Uziemiony”
• Mechaniczne wskaźniki stanu po³o¿enia
• Zintegrowana blokada mechaniczna z wy³¹cznikiem pró¿nio-

wym

Odłączniko-uziemnik

Wszystkie pola wyposa¿one s¹ w dwupozycyjny od³¹czniko-uziem-
nik sk³adaj¹cy siê ze wzajemnie po³¹czonych styków poruszaj¹cych 
siê w pozycji poziomej. Z uwagi na wewnêtrzn¹ blokadê mecha-
niczn¹ manewrowanie od³¹czniko-uziemnikiem jest mo¿liwe tylko 
wtedy, gdy wy³¹cznik znajduje siê w pozycji „Otwarty”.

W³aściwości
• Wykonanie z aluminium o wysokiej jakości
• Bloki ³¹czeniowe wykonane z miedzi lub aluminium
• Czêści aluminiowe galwanicznie pokryte warstw¹ srebra
• Powierzchnie styków zabezpieczone przez Penetrox 
• Umieszczone w oddzielnym przedziale szyn zbiorczych o stop-

niu ochrony IP4X
• Izolacja powietrzna

Szyny zbiorcze

Szyny zbiorcze wykonane s¹ z wysokiej jakości aluminium. Kszta³t 
szyn zosta³ zaprojektowany w celu uzyskania optymalnego rozk³a-
du pola elektrycznego.

51



W celu efektywnego ³¹czenia 
styków g³ównych komory pró¿-
niowej mechanizm napêdowy 
musi dzia³aæ zgodnie z charakte-
rystyk¹ posuwu (-), patrz rysu-
nek.

Mechanizm elektromagnetyczny firmy Eaton oparty jest 

na idei rozdzielenia obwodów magnetycznych wykorzy-

stywanych do zamykania, podtrzymania i otwierania sty-

ków głównych wyłącznika.

Mechanizm napêdowy sk³ada siê z aktuatora magnetycznego, we-
wn¹trz którego pod wp³ywem si³ elektrodynamicznych porusza siê 
trzpieñ po³¹czony ze stykami ruchomymi komory pró¿niowej. Aktu-
ator zbudowany jest z jarzma wykonanego ze stali lekkiej, we-
wn¹trz którego umieszczony jest magnes sta³y oraz cewki: otwie-
raj¹ca i zamykaj¹ca. 

Standardowa pozycja popycha-
cza jest w po³o¿eniu górnym. 
W tym po³o¿eniu wy³¹cznik jest 
w pozycji otwartej. 

Zamykanie
W celu za³¹czenia wy³¹cznika 
podane zostaje napiêcie na 
cewkê zamykaj¹c¹. Przep³yw 
pr¹du powoduje powstanie 
strumienia magnetycznego 
w jarzmie, który przyci¹ga po-
pychacz (trzpieñ) w dó³. Si³a 
dzia³aj¹ca na popychacz jest 
wprost proporcjonalna do pr¹du 
p³yn¹cego przez cewkê. Je¿eli 
si³a dzia³aj¹ca na popychacz bê-
dzie wiêksza ni¿ si³a reakcji 
sprê¿yny otwieraj¹cej, wów-
czas rozpocznie siê ruch zamy-
kania. W pozycji zamkniêtej 
trzpieñ jest utrzymywany 
w swoim po³o¿eniu za pomoc¹ 
magnesu sta³ego. 

Otwieranie/wyzwalanie
Otwieranie jest dzia³aniem pa-
sywnym i polega na zwolnieniu 
energii zmagazynowanej w na-
ci¹gniêtej sprê¿ynie styków. 
Uwolnienie tej energii mo¿e na-
st¹piæ poprzez podanie napiêcia 
na cewkê wyzwalaj¹c¹ lub po-
przez przesuniêcie mechanicz-
nej dźwigni. Podczas wyzwala-
nia (otwierania) elektrycznego 
strumieñ magnetyczny magne-
su sta³ego zostaje czêściowo 
skompensowany. Jak tylko si³a 
trzymaj¹ca pochodz¹ca od ma-
gnesu sta³ego stanie siê mniej-
sza ni¿ si³a sprê¿yny styków, 
popychacz przesunie siê do po-
zycji górnej, otwieraj¹c styki 
w ³¹czniku pró¿niowym. Z uwa-
gi na si³ê sprê¿yny, wymagana 
energia do wyzwalania jest bar-
dzo ma³a w porównaniu z za³¹-
czaniem. Rozwi¹zanie to umo¿-
liwia otwarcie wy³¹cznika tak¿e 
w sposób rêczny, np. w przy-
padku zaniku zasilania obwo-
dów pomocniczych. 

Charakterystyka posuwu
  wymagana przez komorê pró¿niow¹
  zapewniana przez konwencjonalny 

mechanizm sprê¿ynowy
  zapewniana przez mechanizm elek-

tromagnetyczny

Innowacyjny mechanizm elektromagnetyczny

Innowacyjny mechanizm elektromagnetyczny w rozdzielnicach FMX

Przewaga mechanizmu elektromagnetycznego nad 
konwencjonalnym mechanizmem sprężynowym

Posuw (mm)

Si
ła

 (N
)

Cewka wyzwalająca

Popychacz
Płyta dociskowa

Magnes stały

Cewka zamykająca

Trzpień

Jarzmo (stal lekka)

Przerwa powietrzna

ZamykanieOtwieranie

Konwencjonalny mechanizm 
sprê¿ynowy posiada charaktery-
stykê ( ), która istotnie ró¿ni 
siê od charakterystyki wymaga-
nej. Diagram si³y posuwu nale-
¿y przemieściæ od charaktery-
styki napêdu sprê¿ynowego do 
mechanizmu, który wymaga 
du¿ej ilości ciêgien poruszaj¹-
cych siê z du¿¹ prêdkości¹.

Mechanizm elektromagnetycz-
ny posiada charakterystykê ( ), 
która przypomina charakterysty-
kê posuwu wymagan¹ przez 
komorê pró¿niow¹. Dlatego te¿ 
mo¿e byæ on bardzo prosty 
w swojej konstrukcji. Sk³ada siê 
z minimalnej ilości czêści i mo-
¿e byæ zesprzêglony bezpośred-
nio ze stykiem ruchomym ko-
mory pró¿niowej.

Dziêki takiemu bezpośrednie-
mu po³¹czeniu osi¹gniêta jest 
maksymalna sztywnośæ, co jest 
korzystne z punktu widzenia do-
cisku styków oraz efektywności 
podczas ich roz³¹czania.

Podsumowuj¹c, mechanizm 
elektromagnetyczny posiada 
nastêpuj¹ce zalety:
• najwy¿sza niezawodnośæ 

dziêki zastosowaniu mniej-
szej ilości czêści oraz bezpo-
średniemu napêdowi o wyso-
kiej sztywności,

• efektywny kosztowo, nie wy-
magaj¹cy konserwacji oraz 
kompaktowy dziêki ma³ej licz-
bie czêści,

• przetestowany na 30 000 cy-
kli ³¹czeniowych (wytrzyma-
³ośæ mechaniczna).
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Wysoki stopieñ ochrony IP
W rozdzielnicy FMX nie jest 
mo¿liwe przypadkowe dotkniê-
cie bezpośrednio lub za pośred-
nictwem narzêdzi elementów 
czynnych. Stopieñ ochrony dla 
przedzia³ów obwodów pierwot-
nych wynosi IP4X, natomiast 
obwodów wtórnych IP3XD.

Pojemnościowe wskaźniki 
obecności napiêcia od stony 
kabli SN
Ka¿de pole rozdzielnicy FMX 
wyposa¿one jest standardowo 
w trójfazowy system detekcji 
napiêcia (VDS) zgodny z norm¹ 
IEC 61243-5. Uzyskujemy dziêki 
niemu pewn¹ informacjê 
o obecności lub braku napiêcia 
na kablach zasilaj¹cych.

Za³¹czenie pola mo¿liwe 
tylko przy zamkniêtych 
drzwiach przedzia³u 
kablowego
Drzwi przedzia³u kablowego 
mog¹ zostaæ otwarte tylko wte-
dy gdy od³¹czniko-uziemnik jest 
w pozycji uziemienia oraz wy-
³¹cznik jest zamkniêty i zabloko-
wany w tej pozycji blokad¹ k³ód-
kow¹. Ponowne zamkniêcie 
wy³¹cznika, zarówno elektrycz-
ne jak i mechaniczne, jest mo¿-
liwe tylko po ponownym za³o¿e-
niu drzwi przedzia³u kablowego.

System blokad mechanicz-
nych i elektrycznych zapobie-
gaj¹cy niew³aściwym opera-
cjom ³¹czeniowym
Blokady uniemo¿liwiaj¹ wyko-
nanie b³êdnych operacji ³¹cze-
niowych. Na przyk³ad manewro-
wanie od³¹czniko-uziemnikiem 
jest mo¿liwe tylko wtedy gdy 
wy³¹cznik/roz³¹cznik pró¿niowy 
jest otwarty. Wszystkie blokady 
mechaniczne skonstruowane s¹ 
w taki sposób aby bezpośred-
nio blokowaæ mechanizm robo-
czy.

Mo¿liwośæ przeprowadzania 
prób napiêciowych kabli 
bez dostêpu do przedzia³u 
kablowego
Dla zwiêkszenia bezpieczeñ-
stwa obs³ugi rozdzielnica FMX 
zostala skonstruowana w spo-
sób umo¿liwiaj¹cy przeprowa-
dzenie prób napiêciowych kabli 
bez konieczności otwierania 
przedzia³u kablowego i ingeren-
cji w po³¹czenia kablowe. 
W tym celu na pulpicie sterow-
niczym znajduj¹ siê specjalne 
otwory, w których umieszcza 
siê sondy probiercze. Otwory 
posiadaj¹ zintegrowan¹ blokadê 
mechaniczn¹, która umo¿liwia 
umieszczenie wewn¹trz sond 
probierczych tylko w sytuacji 
wcześniejszczego uziemienia 
kabli. Punkt zestyku sondy znaj-
duje siê pomiêdzy jednym ze 
styków g³ównych komory pró¿-
niowej i przy³¹czem kablowym. 

Przek³adniki napiêciowe 
od³¹czane z poziomu pulpitu 
sterowniczego
Przek³adniki napiêciowe zainsta-
lowane od strony kabli przed 
wykonaniem próby napiêciowej 
kabli musz¹ byæ zawsze od³¹-
czone. W rozdzielnicy FMX 
przek³adniki te wyposa¿one s¹ 
w od³¹cznik z napêdem silniko-
wym. Od³¹czenie odbywa siê 
zatem z poziomu pulpitu ste-
rowniczego poprzez naciśniêcie 
przycisku sterowniczego 
OTWÓRZ.

Nowoczesna konstrukcja 
Wszystkie przedzia³y rozdzielni-
cy FMX zosta³y zaprojektowane 
w sposób uniemo¿liwiaj¹cy do-
tkniêcie elementów czynnych 
obwodów pierwotnych z ze-
wn¹trz. Obudowa pozbawiona 
jest elementów wystaj¹cych, 
sta³ych b¹dź ruchomych, które 
mog³y by stanowiæ zagro¿enie 
dla obs³ugi.

Bezpieczna w użytkowaniu 

Podstawowym kryterium podczas projektowania konstrukcji rozdzielnicy FMX było 

bezpieczeństwo obsługi. Rozdzielnica posiada szereg specjalnych właściwości i funkcji, 

które gwarantują operatorowi bezpieczną pracę.
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Podczas projektowania 

rozdzielnicy FMX zostały 

zintegrowane sprawdzone 

technologie firmy Eaton. 

Gwarantuje to bezpieczeń-

stwo obsługi oraz wysoką 

niezawodność podczas ca-

łego okresu użytkowana.

Wykorzystano wieloletnie do-
świadczenie i wiedzê z dziedzi-
ny izolacji ¿ywicznej, technologii 
pró¿niowej oraz odpowiedniego 
kszta³towania pola elektryczne-
go. System zosta³ gruntownie 
przetestowany pod k¹tem od-
porności na wewnêtrzny ³uk 
elektryczny zgodnie z najnow-
sz¹ norm¹ IEC 62271-200.

Odpowiednie kszta³towanie 
pola elektrycznego
Przedzia³ szyn zbiorczych zapro-
jektowany zosta³ w oparciu 
o jedn¹ z kluczowych technolo-
gii firmy Eaton – odpowiednie-
go wysterowania pola elek-
trycznego w izolacji powietrz-
nej. Określone wymiary i kszta³-
ty obwodów pierwotnych 
znacznie zminimalizowa³y ryzy-
ko powstania wewnêtrznego 
zwarcia ³ukowego.

Ochrona przek³adników 
napiêciowych
Zjawisko ferrorezonansu mo¿e 
spowodowaæ zniszczenie prze-
k³adników napiêciowych 
i w konsekwencji zapocz¹tko-
waæ powstanie ³uku wewnêtrz-
nego w rozdzielnicy. Rozwi¹za-
nie zastosowane w rozdzielnicy 
FMX zabezpiecza przek³adniki 
napiêciowe przed wp³ywem fer-
rorezonansu. Jedno z uzwojeñ 
wtórnych przek³adników po³¹-
czone jest w otwarty trójk¹t do 
którego przy³¹czona jest cewka 
oraz rezystor t³umi¹cy.

Przedzia³ szyn zbiorczych
Rozdzielnica FMX posiada od-
dzielny przedzia³ szyn zbior-
czych, który jest przedzia³em 
wspólnym dla ca³ej rozdzielnicy. 
Jest to przedzia³ bez dostêpu, 
o stopniu ochrony IP4X. £¹cze-
nie szyn zbiorczych oraz monta¿ 
konstrukcji przedzia³u na obiek-
cie przeprowadzane jest przez 
specjalnie przeszkolony perso-
nel serwisowy.

Izolacja fazowa obwodów pierwotnych
Wszystkie elementy obwodów pierwot-
nych umieszczone w przedziale g³ównym 
s¹ izolowane jednobiegunowo. Zastosowa-
nie izolacji ¿ywicznej o optymalnych para-
metrach dielektrycznych umo¿liwi³o uzyska-
nie minimalnych rozmiarów rozdzielnicy.

Niezawodna i bezpieczna w obsłudze

Zapobieganie powstawaniu wewnętrznych zwarć łukowych

W rozdzielnicy FMX stosuje się zróżnicowane technologie w celu zapobiegania powstawaniu łuku wewnętrznego.

Innowacyjny sposób badania kabli
Przed podaniem napiêcia przeprowa-
dza siê próby napiêciowe kabli. W za-
le¿ności od typu zastosowanych g³o-
wic kablowych wi¹¿e siê to z od³¹cze-
niem g³owic lub zdjêciem ich os³on.
Rozdzielnica FMX posiada zintegrowa-
ny uk³ad do wykonywania próby napiê-
ciowej kabli SN. Próbê przeprowadza 
siê poprzez sondy umieszczne w spe-
cjalnie przygotowanych otworach. 

Punkt zestyku sondy znajduje siê po-
miêdzy jednym ze styków g³ównych 
komory pró¿niowej i przy³¹czem kablo-
wym. Rozwi¹zanie to nie wymaga 
otwierania drzwi do przedzia³u kablo-
wego oraz ingerencji w po³¹czenie g³o-
wicy kablowej. Wyeliminowano w ten 
sposób ryzyko niew³aściwego ponow-
nego pod³¹czenia kabli lub za³o¿enia 
os³on g³owic kablowych.
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Absorbery redukuj¹ce skutki 
³uku elektrycznego
W celu zminimalizowania skut-
ków ³uku elektrycznego w prze-
dziale szyn zbiorczych jest on 
„wyprowadzany” poza rozdziel-
nicê za pomoc¹ specjalnych ab-
sorberów ³uku elektrycznego.

Absorbery, zbudowane z blo-
ków ceramicznych o ³¹cznej po-
wierzchni wynosz¹cej 9 m2, 
w znacz¹cy sposób rozpraszaj¹ 
i filtruj¹ powsta³e podczas zwar-
cia ³ukowego gazy i ogieñ.

Kontrola wewnętrznego łuku elektrycznego

Łuk elektryczny w rozdzielnicy powoduje powstanie nadciśnienia, ognia i dymu. 

Odpowiednia konstrukcja, za-
stosowanie izolacji sta³o-po-
wietrznej oraz ³¹czników pró¿-
niowych powoduje, ¿e skutki 
oddzia³ywania na otoczenie 
podczas pojawienia siê wy³ado-
wania ³ukowego s¹ niewielkie. 
Skutki pojawienia siê ³uku elek-
trycznego mo¿na podzieliæ na: 
skutki wewnêtrzne (w rozdziel-
nicy) oraz skutki zewnêtrzne 
(w pomieszczeniu rozdzielni). 
Nadciśnienie wytworzone 
w wyniku ³uku wewnêtrznego 
powinno byæ wyprowadzone 
poza rozdzielnicê za pomoc¹ 
komory ³ukowej. Komora ta naj-
czêściej stanowi dodatkowy 
przedzia³ rozdzielnicy znacznie 

zwiêkszaj¹c jej gabaryty. Dodat-
kowo w celu wyprowadzenia 
³uku elektrycznego poza po-
mieszczenie rozdzielni mo¿e 
zostaæ zastosowany k³opotliwy 
i drogi kana³ ³ukowy. Rozdzielni-
ca FMX zosta³a zaprojektowana 
w sposób znacznie redukuj¹cy 
powy¿sze wymagania, bez ko-
nieczności stosowania specjal-
nego kana³u ³ukowego. 

Ograniczenie ciśnienia 
wewnêtrznego wskutek 
braku zwaræ miêdzyfazowych 
W przedziale g³ównym rozdziel-
nicy FMX wszystkie elementy 
obwodów pierwotnych s¹ 

izolowane jednobiegunowo. 
Jedn¹ z zalet takiej konstrukcji 
jest praktyczne wyeliminowanie 
powstania wewnêtrznych zwaræ 
miêdzyfazowych. Jedynym 
mo¿liwym rodzajem zwarcia 
jest zwarcie jednofazowe, np.: 
w wyniku niew³aściwego pod³¹-
czenia kabli. 

Redukcja ciśnienia poprzez 
zintegrowanie przedzia³ów
Po³¹czenie ró¿nych przedzia³ów 
w jeden wspólny przedzia³ 
o znacznej objêtości skutecznie 
redukuje ciśnienie wewnêtrzne 
powsta³e wskutek zwarcia ³uko-
wego. W ka¿dym polu 

rozdzielnicy FMX przy³¹cza ka-
blowe, wy³¹cznik oraz przek³ad-
niki pr¹dowe i napiêciowe zo-
sta³y umiejscowione w jednym 
du¿ym przedziale. Z kolei osob-
ny przedzia³ szyn zbiorczych jest 
przedzia³em wspólnym dla ca³ej 
rozdzielnicy i nie zawiera prze-
gród wewnêtrznych pomiêdzy 
poszczególnymi polami.

Próby wyrobu 
Ka¿da z produkowanych roz-
dzielnic poddawana jest indywi-
dualnym testom fabrycznym. 
W celu zapewnienia wysokiej 
jakości, wszystkie procesy wy-
konuje siê zgodnie 
z DIN EN 9001. Oznacza to, ¿e 
na ka¿dym etapie produkcji 
komponenty, wy³¹czniki i prze-
k³adniki pr¹dowe s¹ kontrolowa-
ne pod k¹tem poprawności 
dzia³ania. Po zmontowaniu ca³e-
go pola, przeprowadzana jest 

gruntowna kontrola wizualna, 
wraz z wymaganymi testami 
mechanicznymi, funkcjonalnymi 
i elektrycznymi.

Zapobieganie powstawaniu 
zwaræ ³ukowych
Podstawowym kryterium pod-
czas projektowania i produkcji 
rozdzielnic przez firmê Eaton 
jest bezpieczeñstwo obs³ugi. 
Jednym z najwiêkszych poten-
cjalnych zagro¿eñ podczas pra-
cy przy rozdzielnicach SN jest 

³uk elektryczny. Zastosowanie 
pe³nej izolacji sta³ej poszczegól-
nych faz oraz wykonywanie 
czynności ³¹czeniowych w pró¿-
ni znacznie ogranicza ryzyko 
wyst¹pienia zwaræ ³ukowych. 
Zgodnie z norm¹ IEC 62271-200 
filozofia firmy Eaton w zakresie 
³ukoochronności zdecydowanie 
ukierunkowana jest na zapobie-
ganie powstaniu ³uku elektrycz-
nego ni¿ na ograniczanie jego 
skutków. Dla pe³nego bezpie-
czeñstwa obs³ugi w rozdzielnicy 

FMX zastosowano dwustopnio-
w¹ ochronê. Po pierwsze, kon-
strukcja jest tak zbudowana, ¿e 
zapobiega powstaniu ³uku we-
wnêtrznego. Uwzglêdniaj¹c jed-
nak minimalny stopieñ ryzyka 
wyst¹pienia ³uku dodatkowo 
obudowa wykonana jest jako 
³ukoochronna, co zwiêksza bez-
pieczeñstwo obs³ugi oraz mini-
malizuje uszkodzenia w po-
mieszczeniu rozdzielni. 
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Niskie koszty 

eksploatacji

Rozdzielnica FMX gwarantuje bardzo niskie koszty 

eksploatacyjne podczas całego okresu użytkowania.

Koszy u¿ytkowania mog¹ byæ podzielone na koszty pocz¹tkowe, 
koszty instalacyjne, serwisowe i w koñcu koszty wycofania z eks-
ploatacji.
Koszty eksploatacyjne uzale¿nione s¹ od zastosowanych w roz-
dzielnicy rozwi¹zañ. W przypadku rozdzielnicy FMX, koszty pono-
szone przez u¿ytkownika s¹ mo¿liwie najmniejsze, oczywiście przy 
zachowaniu najwy¿szej jakości urz¹dzenia.

Niskie koszty początkowe

Na koszty pocz¹tkowe sk³adaj¹ 
siê koszty zakupu, transportu, 
zabudowy i instalacji urz¹dze-
nia.

Pola o podzia³ce tylko 
500 mm
Po³¹czenie izolacji sta³ej, odpo-
wiedniego kszta³towania pola 
elektrycznego w izolacji po-
wietrznej oraz ³¹czników pró¿-
niowych pozwoli³o na skonstru-
owanie rozdzielnicy modu³owej 
o podzia³ce pola wynosz¹cej 
500 mm. Zmniejsza to w istot-
ny sposób wymiary pomiesz-
czenia nowo powsta³ych roz-
dzielni oraz daje wiêksze mo¿li-
wości w przypadku moderniza-
cji istniej¹cych instalacji.

Przy³¹cze kablowe od przodu 
(rozwi¹zanie przyścienne) 
Posadowienie przyścienne z do-
stêpem do kabli SN od przodu 
rozdzielnicy znacznie redukuje 
wymiary pomieszczenia roz-
dzielni.

Zintegrowany kana³ ³ukowy 
z absorberami
Inn¹ cech¹, która zmniejsza po-
mieszczenie rozdzielni jest zin-
tegrowany kana³ ³ukowy z ab-
sorberami. W typowej rozdziel-
nicy, gazy powsta³e podczas 
zjawiska ³uku elektrycznego s¹ 
wyprowadzone poza rozdzielni-
cê za pomoc¹ dodatkowych ko-
mór ³ukowych i kana³u ³ukowe-
go przy³¹czonego do rozdzielni-
cy. Elementy te wymagaj¹ jed-
nak dodatkowej przestrzeni 
w pomieszczeniu rozdzielni 
i w rezultacie zwiêkszaj¹ koszty 
budowlane.

Pola 12 kV i 24 kV w tej 
samej obudowie
Zarówno pola 12 kV jak i 24 kV 
wykonane s¹ w tej samej obu-
dowie. Zachowanie gabarytów 
pól przynosi istotne korzyści 
podczas zmiany wartości napiê-
cia w sieci.

Niski koszt serwisowy 
podczas użytkowania 
rozdzielnicy

Koszt serwisowy sk³ada siê 
z kosztów konserwacji, napra-
wy uszkodzeñ oraz kosztów na-
stêpstw. Oprócz tego, ¿ywot-
nośæ poszczególnych elemen-
tów bêdzie determinowaæ kosz-
ty wymiany wyposa¿enia.

Wytrzyma³a konstrukcja 
o minimalnej liczbie czêści
Koszty serwisowe rozdzielnicy 
mog¹ byæ powodowane przez 
uszkodzone czêści wymagaj¹ce 
wymiany lub przez przegl¹dy 
serwisowe ustanowione dla 
elementów krytycznych wyma-
gaj¹cych konserwacji. Jednym 
z za³o¿eñ przy projektowaniu 
rozdzielnicy FMX by³o zminima-
lizowanie liczby zastosowanych 
czêści. Projekt oparty na stabli-
nej konstrukcji o zredukowanej 
ilości czêści bazuje na ponad 
stuletnim doświadczeniu 
w konstruowaniu rozdzielnic.

Jakośæ produktu 
gwarantowana dziêki 
fabrycznym próbom wyrobu
Wysoka jakośæ oraz wykonanie 
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi nor-
mami potwierdzane s¹ próbami 
wyrobu przeprowadzanymi dla 
wszystkich produkowanych pól.

Elementy w izolacji 
¿ywicznej
Praktyczne badania prowadzone 
na pracuj¹cych rozdzielnicach 
potwierdzaj¹, ¿e elementy wy-
konane z ¿ywicy epoksydowej 
nie przejawiaj¹ ¿adnych obja-
wów starzenia siê izolacji. 

Wy³¹czniki pró¿niowe 
(mechanizm elektromagne-
tyczny i komory pró¿niowe)
Tradycyjne mechanizmy zasob-
nikowe sprê¿ynowe posiadaj¹ 
du¿¹ ilośæ elementów rucho-
mych, które dla sprawnego 
dzia³ania wymagaj¹ okresowe-
go przesmarowania. Wiêkszośæ 
mechanizmów zasobnikowych 
wymaga kilku przegl¹dów kon-
serwacyjnych podczas ca³ego 
okresu eksploatacji. Mechanizm 
elektromagnetyczny zastosowa-
ny w rozdzielnicy FMX cechuje 
siê bardzo prost¹ konstrukcj¹ 
o minimalnej liczbie elementów 
ruchomych. Dziêki temu nie wy-
maga on konserwacji.
Poniewa¿ wytrzyma³ośæ mecha-
niczna doścignê³a wytrzyma-
³ośæ elektryczn¹ komór pró¿nio-
wych (30 000 operacji ³¹czenio-
wych) wy³¹cznik, bez dodatko-
wych przegl¹dów 
konserwacyjnych, mo¿e byæ za-
stosowany praktycznie we 
wszystkich spotykanych aplika-
cjach.

Brak konieczności kontroli 
ciśnienia gazu SF6

Rozdzielnice, w których jako 
medium izolacyje zastosowano 
gaz SF6 charakteryzuj¹ siê pew-
nym poziomem wycieku tego 
gazu do atmosfery. Dla zapew-
nienia odpowiedniego poziomu 
izolacji ciśnienie gazu SF6 
w rozdzielnicach tych musi byæ 
regularnie sprawdzane i uzupe³-
niane w trakcie ca³ego okresu 
u¿ytkowania. W przypadku roz-
dzielnicy FMX u¿ytkownik nie 
musi ponosiæ dodatkowych 
kosztów zwi¹zanych ze spraw-
dzaniem i utrzymaniem wyma-
ganego poziomu izolacji. Po³¹-
czenie izolacji sta³o-powietrznej 

z ³¹cznikami pró¿niowymi, jest 
przyjazne dla środowiska 
i utrzymuje ten sam poziom izo-
lacji podczas ca³ego okresu 
u¿ytkowania rozdzielnicy FMX.

Niskie koszty utylizacji

Mo¿liwości recyclingu lub 
ponownego wykorzystania 
elementów
Elementy obwodów pierwot-
nych rozdzielnicy FMX posiada-
j¹ co najmniej 30-letni okres ¿y-
wotności. W zale¿ności od wa-
runków pracy okres ten mo¿e 
zostaæ wyd³u¿ony. W przypadku 
wycofania rozdzielnicy z u¿ytko-
wania mo¿na j¹ w ca³ości pod-
daæ procesowi recyklingu.
Podczas procesu utylizacji roz-
dzielnica jest demontowana 
a poszczególne materia³y wyko-
rzystane do jej produkcji s¹ od-
dzielone i posegregowane. Po-
niewa¿ rozdzielnica FMX nie za-
wiera materia³ów toksycznych 
jej demonta¿ jest operacj¹ 
mniej skomplikowan¹, bardziej 
efektywn¹ kosztowo i przyjazn¹ 
dla środowiska. Zdemontowane 
i posegregowane materia³y zo-
stan¹, w zale¿ności od ich typu, 
przetworzone lub ponownie 
u¿yte.
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Przyjazna dla użytkownika 

Podstawowymi kryteriami dla wszystkich urządzeń jest 

bezpieczeństwo obsługi i niezawodność, a w dalszej ko-

lejności łatwy montaż oraz prosta i praktyczna obsługa. 

Rozdzielnica FMX spe³nia wszystkie te kryteria. Podczas jej projek-
towania du¿¹ uwagê poświêcono tak¿e prostej i przyjaznej dla 
u¿ytkownika obs³udze.
Wszystkie operacje ³¹czeniowe i prace przy rozdzielnicy wykonuje-
my od strony czo³owej pola. Od przodu pola uzyskujemy tak¿e do-
stêp do przedzia³u kablowego oraz przedzia³u obwodów pomocni-
czych. Pulpit sterowniczy jest bardzo czytelny co zapewnia ³atw¹, 
bezpieczn¹ i intuicyjn¹ obs³ugê.

Łatwe i ergonomiczne przyłączanie kabli 

Kable SN
Przepusty kablowe w rozdzielni-
cy FMX s¹ zlokalizowane na 
wysokości 750 mm od poziomu 
pod³ogi. Zapewnia to swobodne 
pod³¹czenie powszechnie sto-
sowanych g³owic kablowych.
Odpowiednia g³êbokośæ prze-
dzia³u kablowego w rozdzielnicy 
FMX umo¿liwia pod³¹czenie 
2 lub 3 kabli na jedn¹ fazê.

Obwody wtórne
Wprowadzenie przewodów po-
mocniczych do przedzia³u ob-
wodów wtórnych odbywa siê 
poprzez otwory umieszczone 
w górnej czêści. Listwy zacisko-
we umieszczone s¹ w sposób 
umo¿liwiaj¹cy swobodne wyko-
nywanie ³¹czeñ wewnêtrz prze-
dzia³u obwodów wtórnych.

Proste i przejrzyste panele sterownicze

Rozdzielnica FMX wyposa¿ona 
jest w dwa pulpity sterownicze 
o czytelnych i ujednoliconych 
diagramach synoptycznych.
Pierwszy pulpit (sterowania 
elektrycznego) jest zlokalizowa-
ny na drzwiach przedzia³u ob-
wodów wtórnych. Pulpit ten 
mo¿e byæ wyposa¿ony zgodnie 
z potrzebami u¿ytkownika. 
U¿ytkownik mo¿e wybraæ, czy 
sterowanie elektryczne ma siê 
odbywaæ za pośrednictwem:
• sterownika polowego,
• przycisków za³¹cz/wy³¹cz,
• prze³¹czników.

Drugi pulpit (sterowania rêczne-
go) znajduje siê za drzwiami 
w środkowej czêści pola. Z jego 
poziomu mamy mo¿liwośæ wy-
boru trybu sterowania, bloko-
wania oraz sterowania rêcznego 
od³¹czniko-uziemnikiem. Stan-
dardowo jest tu dostêpna tak¿e 
dźwignia rêcznego otwierania 
wy³¹cznika. Blokowanie pozycji 
uziemienia i pozosta³ych funkcji 
wykonuje siê za pomoc¹ typo-
wych k³ódek.
Pulpit sterowania rêcznego za-
wiera równie¿ przyciski elek-
trycznego od³¹czania przek³ad-
ników napiêciowych oraz otwo-
ry dla sond probierczych (testo-
wanie kabli).

Proste i bezpieczne 
od³¹czanie przek³adników 
napiêciowych
Przek³adniki napiêciowe zainsta-
lowane od strony kabli przed 
wykonaniem próby napiêciowej 
kabli musz¹ byæ zawsze od³¹-
czone. W rozdzielnicy FMX 
przek³adniki te wyposa¿one s¹ 
w od³¹cznik z napêdem silniko-
wym. Od³¹czenie odbywa siê 
zatem z poziomu pulpitu ste-
rowniczego poprzez naciśniêcie 
przycisku sterowniczego 
OTWÓRZ. Przek³adniki napiê-
ciowe zainstalowane po stronie 
szyn zbiorczych mog¹ zostaæ 
od³¹czone od obwodów pier-
wotnych za pomoc¹ mechani-
zmu znajduj¹cego siê w górnej 
czêści pola.

Proste i bezpieczne 
testowanie kabli
W rozdzielnicy FMX wprowa-
dzono dodatkow¹ funkcjonal-
nośæ umo¿iwiaj¹c¹ wykonywa-
nie prób napiêciowych kabli SN. 
Pozwala ona na przeprowadze-
nie sprawdzenia kabli w bardzo 
prosty i bezpieczny sposób bez 
mo¿liwości pope³nienia jakiej-
kolwiek pomy³ki podczas pod³¹-
czania kabli. Jest to mo¿liwe 
dziêki specjalnym otworom, 
wewn¹trz których umieszcza 
siê sondy probiercze po³¹czone 
z uk³adem indukuj¹cym napiê-
cie probiercze. Otwory te maj¹ 
specjalne os³ony, które blokuj¹ 
przed przypadkowym dostê-
pem.
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Dokładnie tak, jak chcesz 
Elastyczne rozwiązanie w zakresie zastosowania aparatury obwodów wtórnych, przekaźników zabezpieczeniowych 

i automatyki.

Poniewa¿ projekty i aplikacje 
charakteryzuj¹ siê du¿¹ ró¿no-
rodności¹ konfiguracji rozdziel-
nica FMX oferuje szeroki zakres 
dostêpnych pól oraz ich wypo-
sa¿enia. 
Wykonanie modu³owe daje 
równie¿ mo¿liwośæ przysz³o-
ściowej rozbudowy. Firma 
Eaton zdaje sobie sprawê, ¿e 
u¿ytkownicy czêsto posiadaj¹ 
swoje w³asne wymagania pod 
wzglêdem stosowania aparatu-
ry wtórnej, przekaźników zabez-
pieczeniowych i automatyki 
w rozdzielnicy. Podczas opraco-
wywania projektu rozdzielnicy 
FMX wziêto pod uwagê mo¿li-
wośæ zastosowania wyposa¿e-
nia obwodów wtórnych w zale¿-
ności od indywidualnych 

wymogów Klienta. W rezultacie 
umo¿liwi³o to u¿ytkownikowi 
integrowanie aparatury zgodnie 
z jego wymaganiami. 

Zakres przek³adników 
napiêciowych
Wszystkie pola rozdzielnicy 
FMX mog¹ byæ wyposa¿one 
w przek³adniki napiêciowe 
w izolacji ¿ywicznej s³u¿¹ce do 
pomiaru napiêcia po stronie ka-
bli lub szyn zbiorczych.

Zakres przek³adników 
pr¹dowych 
Przek³adniki pr¹dowe wykonane 
s¹ jako przek³adniki pierścienio-
we do zabudowy na odcinkach 
izolowanych szyn tu¿ za 

przy³¹czami kablowymi. Do-
stêpne s¹ zarówno przek³adniki 
zabezpieczeniowe jak i pomiaro-
we.

Przekaźniki zabezpieczaj¹ce 
i sterowniki polowe
Przedzia³ obwodów pomocni-
czych jest przedzia³em ca³kowi-
cie oddzielnym. Wyposa¿ony 
jest w drzwiczki na których 
znajduje siê miejsce na diagram 
synoptyczny oraz inne wyposa-
¿enie takie jak przekaźnik zabez-
pieczeniowy, gniazda testowe, 
multimetry itp.
Rozdzielnica FMX jest ustanda-
ryzowana dla przekaźników serii 
SEG HighProtec. Jednak¿e 
mo¿liwe jest zainstalowanie 
równie¿ innych typów. 

Gdy wymagany jest wiêcej ni¿ 
jeden przekaźnik zabezpiecze-
niowy, wówczas przedzia³ ni-
skiego napiêcia mo¿e zostaæ 
rozbudowany. 

Inteligentne sieci 
W przedziale obwodów wtór-
nych mo¿e byæ równie¿ zainsta-
lowane wyposa¿enie do zdal-
nej/lokalnej komunikacji pomiê-
dzy polami lub systemami auto-
matyki. Mo¿liwośæ taka czyni 
ten system idealnym rozwi¹za-
niem dla obecnych i przysz³ych 
aplikacji sieci inteligentnych.

Idea wyłączników stacjonarnych połączona 

z elastyczną konstrukcją
Rozdzielnica FMX została zaprojektowana w oparciu o sprawdzoną technologię firmy Eaton wykorzystującą łączniki 

stacjonarne. Nadrzędnym celem takiego rozwiązania jest zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności w ramach bar-

dziej kompaktowej i efektywnej kosztowo rozdzielnicy. 

Zalety konstrukcji stacjonarnej…

Konstrukcja stacjonarna zawiera 
szereg w³aściwości, które za-
pewniaj¹ wysok¹ niezawodnośæ 
rozdzielnicy.

Pewne po³¹czenie 
elektryczne wy³¹cznika 
z rozdzielnic¹
Proste i pewne po³¹czenie elek-
tryczne pomiêdzy wy³¹cznikiem 
a pozosta³ymi elementami roz-
dzielnicy (szyny zbiorcze, kable 
zasilaj¹ce) gwarantuje du¿¹ nie-
zawodnośæ i pewnośæ dzia³ania.

Optymalne bezpieczeñstwo 
dziêki zwartej obudowie
Zastosowanie rozwi¹zania sta-
cjonarnego zintegrowanego 
w zwartej obudowie zwiêksza 
równie¿ bezpieczeñstwo obs³u-
gi. Dostêp do przedzia³ów za-
wieraj¹cych elementy obwo-
dów pierwotnych jest chroniony 
przez zintegrowane blokady we-
wnêtrzne. Wszystkie czêści 
pierwotne s¹ izolowane za po-
moc¹ ¿ywicy epoksydowej. Ob-
s³uga rozdzielnicy jest bardzo 
prosta i mo¿liwa tylko w sytu-
acji gdy zamkniête s¹ drzwi 
przedzia³ów obwodów pierwot-
nych. Blokady bezpieczeñstwa 
dostêpne na pulpicie sterowni-
czym zwiêkszaj¹ bezpieczeñ-
stwo pracy z rozdzielnic¹.

Niezawodny wy³¹cznik
Do manewrowania wy³¹czni-
kiem pró¿niowym zastosowano 
najnowszej generacji napêd 
elektromagnetyczny. Mecha-
nizm ³¹cznie z komorami pró¿-
niowymi zosta³ przetestowany 
dla 30 000 operacji ³¹czenio-
wych przy pe³nym obci¹¿eniu 
oraz 100 operacji zwarciowych. 
Prosta konstrukcja o minimalnej 
ilości elementów ruchomym za-
pewnia bezkonserwacyjnośæ, 
co stanowi niew¹tpliw¹ zaletê 
w przypadku braku wykwalifiko-
wanego personelu.

Dodatkowe funkcjonalności: kontrola stanu wyłącznika oraz 
możliwość jego wymiany 

Pomimo konstrukcji typowo sta-
cjonarnej system FMX posiada 
tak¿e funkcjonalności typowe 
dla rozdzielnic dwucz³onowych, 
takie jak mo¿liwośæ szybkiej 
wymiany, testowania czy kon-
serwacji wy³¹cznika.

Kontrola stanu wy³¹cznika
Rozdzielnica FMX wyposa¿ona 
jest w funkcjê „health check” 
do testowania stanu wy³¹czni-
ka. Za pomoc¹ urz¹dzenia kon-
troluj¹cego sprawdzany jest 
stan mechanizmu elektroma-
gnetycznego, w tym miêdzy 
innymi ci¹g³ośæ obwodu cewki 
otwieraj¹cej i zamykaj¹cej. Sy-
gnalizacja stanu poszczególnych 
elementów widoczna jest na 
pulpicie sterowniczym lub te¿ 
mo¿e byæ przesy³ana zdalnie.

Prosta i szybka wymiana 
wy³¹cznika 
Wy³¹cznik w rozdzielnicy FMX 
mo¿e zostaæ wymieniony 
w czasie nie d³u¿szym ni¿ 
30 minut. Wykorzystuj¹c proste 
narzêdzia wy³¹cznik przesuwa-
ny jest z pozycji poziomej do 
pozycji pionowej. Wymaga to 
minimalnej przestrzeni przed 
rozdzielnic¹. Ponowne umiesz-
czenie wy³¹cznika w polu wyko-
nuje siê w odwrotnej kolejności 
dziêki czemu wymaga niewiel-
kiego wk³adu si³y. Po³¹czenie 
sztywne wy³¹cznika z rozdziel-
nic¹ zapewnia ¿e elementy ³¹-
czeniowe maj¹ stabiln¹ i wy-
trzyma³¹ konstrukcjê, dziêki cze-
mu nie ma ryzyka ich uszkodze-
nia podczas wymiany 
wy³¹cznika. W trakcie wymiany 
wy³¹cznika pozosta³a czêśæ roz-
dzielnicy mo¿e pozostawaæ pod 
napiêciem. Dla pe³nego bezpie-
czeñstwa obs³ugi przeprowa-
dzone zosta³y testy odporności 
na wewnêtrzny ³uk elektryczny 
w przedziale szyn zbiorczych 
oraz s¹siednich polach w sytu-
acji gdy wy³¹cznik jest wysuniê-
ty.
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Opcja

Opcja

Opcja

Opcja

Opcja OpcjaOpcja

Pole wyłącznikowe Pole sprzęgłowe

Wyłącznik Odłączniko-uziemnik Przyłącza
kablowe

(2 kable na fazę)

Przyłącza
kablowe

(3 kable na fazę)

Pojemnościowy
czujnik obecności

napięcia

Przekładnik
napięciowy

od strony kabla
(odłączalny)

Przekładnik
napięciowy

od strony szyn
zbiorczych

(odłączalny)

Przekładnik
prądowy

Opcja

Zakres produktów
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Dane techniczne

Wymiary (mm)

500 1000 1200 1325 

CB 630 A
CB 800 A
CB 1250 A

CB 1600 A
CB 2000 A BS 1250 A

BS 1600 A
BS 2000 A

21
00

G³êbokośæ: 1450 mm

Wysokośæ panelu dodatkowego: 500 mm dla przek³adników napiêciowych po stronie szyn, 150 mm dla wentylacji szyn zbiorczych, 
500 mm ch³odzenia pól o pr¹dzie znamionowym 2000 A.
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Dane elektryczne

System rozdzielnic FMX  12 kV 17,5 kV 24 kV
Napięcie znamionowe kV 12 17,5 24
Napięcie probiercze udarowe kV 75 95 125
Napięcie probiercze o częstotliwości sieciowej kV 28 38 50
Częstotliwość znamionowa Hz 50 50 50
Klasyfi kacja pod kątem odporności na wewnętrzny łuk 
elektryczny (IAC)

 AFL 25 kA-1 s AFL 25 kA-1 s AFL 25 kA-1 s

Kategoria utraty ciągłości pracy  LSC2B LSC2B LSC2B
Klasa przedziałów PM PM PM
Obwód uziemiający kA-s 25-3 25-3 25-3
Przedział wyłącznikowy/kablowy  nadzorowany blokadą mechaniczną nadzorowany blokadą mechaniczną nadzorowany blokadą mechaniczną
Przedział szyn zbiorczych  niedostępny bez użycia narzędzi niedostępny bez użycia narzędzi niedostępny bez użycia narzędzi
Stopień ochrony przedziałów SN (opcja)  IP4X IP4X IP4X
Stopień ochrony przedziału nn  IP3XD IP3XD IP3XD
Klasa temperaturowa –5°C (zastosowanie wnętrzowe) –5°C (zastosowanie wnętrzowe) –5°C (zastosowanie wnętrzowe)

System szyn zbiorczych   
Prąd znamionowy ciągły A 2000 2000 2000
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany kA-s 25-3 25-3 25-3
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany kA 63 63 63

Wyłącznik – pola zasilające i sprzęgłowe   
Prąd znamionowy ciągły A 1250–1600–2000 1250–1600–2000 1250–1600–2000
Prąd znamionowy wyłączalny kA 25 25 25
Prąd znamionowy załączalny kA 63 63 63
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany kA-s 25-3 25-3 25-3

Wyłącznik – pola odpływowe   
Prąd znamionowy ciągły A 630–800 630–800 630–800
Prąd znamionowy wyłączalny kA 25 25 25
Prąd znamionowy załączalny kA 63 63 63
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany kA-s 25-3 25-3 25-3
Klasa łączeń  E2, C2 E2, C2 E2, C2
Ilość operacji przy prądzie zwarciowym  100 100 100
Załączanie pojedynczej baterii kondensatorów A 400 400 400

Mechanizm roboczy   

Szereg przestawieniowy A O – 0,3 s – CO – 15 s – CO O – 0,3 s – CO – 15 s – CO O – 0,3 s – CO – 15 s – CO
Klasa wytrzymałości mechanicznej  M2 M2 M2
Czas otwierania ms 50 50 50
Zawartość składowej nieokresowej % 35 35 35
Czas zamykania ms 70 70 70
Ilość operacji aktuatora magnetycznego  30 000 30 000 30 000
Ilość operacji komór próżniowych  30 000 30 000 30 000
Napięcie pomocnicze V 24, 48, 60,110, 220 V DC 24, 48, 60,110, 220 V DC 24, 48, 60,110, 220 V DC

Mechanizm roboczy odłączniko-uziemnika   
Czas otwierania s < 20 < 20 < 20
Czas zamykania s < 20 < 20 < 20
Ilość operacji  1000 1000 1000
Klasa wytrzymałości mechanicznej M0 M0 M0

Normy
Rozdzielnica FMX spe³nia wymagania nastêpuj¹cych norm:

IEC 62271-1 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 1: Postanowienia wspólne
IEC 62271-100 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 100: Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego
IEC 62271-102 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 102: Odłączniki i uziemniki wysokiego napięcia prądu przemiennego
IEC 62271-200 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcia znamionowe 

powyżej 1 kV do 52 kV włącznie
IEC 60044-1 Przekładniki – przekładniki prądowe.
IEC 60044-2 Przekładniki – przekładniki napięciowe indukcyjne.
IEC 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
IEC 61850 Systemy i sieci telekomunikacyjne do automatyzacji przedsiębiorstw energetycznych 
IEC 61243-5 Prace pod napięciem – wskaźniki napięcia – Część 5: Układy do sprawdzania obecności napięcia (VDS)
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Rozdzielnica przedziałowa, dwuczłonowa w izolacji 
powietrznej

UX
Bezpieczna i niezawodna rozdzielnica 

średniego napięcia w wykonaniu 

dwuczłonowym 



UX 
Bezpieczna i niezawodna rozdzielnica dwuczłonowa

UX to innowacyjna w swojej budowie, wywodząca się 

z rodziny rozdzielnic Unitole, bazująca na ponad czter-

dziestoletnim doświadczeniu w produkcji wyłączników 

próżniowych oraz poddana pełnej certyfikacji wg. 

IEC 62271-100 oraz 62271-200 – nowa rozdzielnica 

dwuczłonowa średniego napięcia firmy Eaton. Jako roz-

dzielnica w izolacji powietrznej dedykowana dla rozwią-

zań przemysłowych cechuje się bezpieczeństwem obsłu-

gi, niezawodnością oraz dużą wydajnością.

Bogate doświadczenie 
i ukierunkowanie na 
potrzeby u¿ytkownika
Eaton posiada ponad 80 letnie 
doświadczenie w projektowa-
niu, wytwarzaniu i stosowaniu 
rozdzielnic średniego napiêcia. 
Jako pionierzy nowatorskich 
rozwi¹zañ, zapocz¹tkowaliśmy 
stosowanie technologii pró¿nio-
wej ju¿ 80 lat temu, a blisko 
50 lat temu wprowadziliśmy 
izolacjê z ¿ywic epoksydowych. 
Firma Eaton kontynuuje t¹ dro-
gê stawiaj¹c na innowacyjnośæ, 
rozwój oraz wzrost jakości pro-
dukowanych urz¹dzeñ.
Miliony naszych wy³¹czników, 
które pracuj¹ na ca³ym świecie 
w ró¿nych warunkach klimatycz-
nych, zaspokajaj¹ potrzeby na-
wet najbardziej wymagaj¹cych 
aplikacji. 
Wiedza i doświadczenie, które 
posiadamy oraz ukierunkowanie 
na potrzeby u¿ytkownika spra-
wiaj¹, ¿e marka Eaton stanowi 
gwarancjê bezpiecznych i nieza-
wodnych rozwi¹zañ dla dystry-
bucji energii elektrycznej. 

Rozdzielnica UX w szczególno-
ści dedykowana jest dla ochro-
ny linii kablowych, transforma-
torów, baterii kondensatorów 
oraz silników w aplikacjach 
przemys³owych.

Opracowana zgodnie 
z najwy¿szymi standardami 
jakościowymi
Rozdzielnica UX zosta³a zapro-
jektowana i poddana pe³nym 
badaniom typu zgodnie z naj-
nowszymi normami
IEC 62271-200, Posiada budo-
wê przedzia³ow¹ z pe³nym od-
dzieleniem za pomoc¹ uziemio-
nych metalowych przegród 
wszystkich g³ównych przedzia-
³ów. Wyposa¿ona jest w naj-
nowsz¹ generacjê wy³¹czników 
pró¿niowych typu W-VACi, któ-
re zosta³y poddane pe³nym ba-
daniom typu zgodnie 
z IEC 62271-100.
Stosuj¹c najnowocześniejsz¹ 
technologiê oraz proces produk-
cyjny zgodny z najwy¿szymi 
standardami jakościowymi 
stworzono kompaktowy i nieza-
wodny system.

Kompletna oferta ekologicznych rozdzielnic dwuczłonowych o prądzie znamionowym 

do 4000 A
W rozdzielnicy UX zastosowano 
technologie i materia³y przyja-
zne dla środowiska.
£¹czniki pró¿niowe w po³¹cze-
niu z izolacj¹ powietrzn¹ stano-
wi¹ idealn¹ alternatywê dla 
szkodliwych dla środowiska 

rozdzielnic w izolacji gazowej 
SF6. Wszystkie materia³y wyko-
rzystane do produkcji rozdzielni-
cy UX s¹ w pe³ni odnawialne, 
dziêki czemu po wycofaniu roz-
dzielnicy z eksploatacji, mog¹ 
zostaæ bezpiecznie i efektywnie 

przetworzone do ponownego 
u¿ytkowania.
Przyk³adowe zastosowania:
• Rozdzia³ energii (energetyka 

zawodowa)
• Oczyszczalnie ścieków 

• Kopalnie
• Budownictwo 
• Instalacje przemys³owe
• Przemys³ petrochemiczny (l¹-

dowy i morski)
• Przemys³ morski
• Lotniska i szpitale
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Dzięki połączeniu zaawansowanej technologii oraz boga-

tej wiedzy w zakresie projektowania rozdzielnic SN sys-

tem UX zapewnia najwyższe standardy bezpieczeństwa 

i niezawodności.

Firma Eaton od blisko 40 lat prowadzi prace oraz badania maj¹ce na 
celu rozwój technologii ³¹czenia w pró¿ni. Najnowszym osi¹gnie-
ciem w tej dziedzinie s¹ wy³¹czniki pró¿niowe typu W-VACi, które 
stanowi¹ serce rozdzielnic UX.

Wiodąca technologia gwarantująca pełne 
bezpieczeństwo 

Pełne próby typu zgodnie z najnowszymi normami IEC

Rozdzielnica zosta³a poddana 
badaniom typu wg
IEC 62271-200 oraz posiada kla-
sê odporności na wewnêtrzny 
³uk elektryczny IAC AFLR od 25 
kA dla 1 s do 40 kA dla 1 s oraz 
50 kA dla 0,5 s. Oznacza to, ¿e 
podczas wyst¹pienia ³uku elek-
trycznego wewn¹trz 

rozdzielnicy (przedzia³ kablowy, 
przedzia³ wy³¹cznikowy, prze-
dzia³ szyn zbiorczych) ryzyko 
zranienia personelu znajduj¹ce-
go siê z przodu (F), z boku (L) 
lub z ty³u rozdzielnicy (R) jest 
minimalne. 

Niskie koszty eksploatacji 
z uwagi na:
• trwa³¹, niewymagaj¹c¹ kon-

serwacji konstrukcjê o mini-
malnej ilości czêści,

• wy³¹czniki W-VACi o ¿ywot-
ności 20 tys. operacji bez ko-
nieczności konserwacji,

• zaawansowan¹ konstrukcjê 
styków komór pró¿niowych 
zapobiegaj¹c¹ pojawieniu siê 
punktów hot-spot, wytwarza-
j¹c¹ mniej ciep³a, minimalizu-
j¹c¹ zjawisko erozji a tym sa-
mym wyd³u¿aj¹c¹ ¿ywotnośæ,

• braku kontroli ciśnienia SF6 
oraz specjalistycznych proce-
dur jego uzupe³niania.

Niskie koszty utrzymania w wy-
niku: 
• technologii pró¿niowej,
• izolacji powietrznej,
• ponownego wykorzystania 

lub przetworzenia wszystkich 
materia³ów,

• braku specjalnych procedur 
wycofywania z eksploatacji,

Wykonanie przyjazne dla 
środowiska
• Przy³¹cza kablowe oraz panel 

operatorski dostêpne po tej 
samej stronie

• Standardowe zaciski kablowe 
dla g³owic prostych umo¿li-
wiaj¹ce ³¹czenie wiêkszej ilo-
ści kabli na fazê

• Wprowadzenie przewodów 
pomocniczych do przedzia³u 
obwodów wtórnych mo¿liwe 
z obydwu stron

• Wewnêtrzny kana³ przewo-
dów pomocniczych umo¿li-
wiaj¹cy ³atwe poprowadzenie 
przewodów okrê¿nych

• Zaciski obwodów wtórnych 
umiejscowione na wygodnej 
wysokości w przedziale ni-
skiego napiêcia,

• Czytelny panel operatorski 
wyposa¿ony w ruchomy dia-
gram synoptyczny

Niewielki wp³yw 
na środowisko
Zwiêkszaj¹ce siê ustawodaw-
stwo dotycz¹ce stosowania ga-
zów cieplarnianych takich jak 
SF6 i ich kosztów utylizacji, 
sprawiaj¹, ¿e technologia pró¿-
niowa wraz ze swoj¹ niezawod-
ności¹, niskimi kosztami eksplo-
atacji oraz znikomym wp³ywem 
na środowisko naturalne staje 
siê idealnym rozwi¹zaniem za-
równo w chwili obecnej jak i na 
przysz³ośæ.
Poniewa¿ świat d¹¿y do zredu-
kowania ilości gazu SF6 wszê-
dzie tam gdzie jest to tylko 
mo¿liwe nale¿y stosowaæ roz-
wi¹zania alternatywne.
Nowoczesne rozdzielnice śred-
niego napiêcia wyposa¿one 
w technologiê pró¿niow¹ oraz 
izolacje z ¿ywic epoksydowych 
i izolacjê powietrzn¹ zapewnia-
j¹:
• minimaln¹ liczbê czêści 

i komponentów,
• brak specjalnych wymagañ 

dotycz¹cych wycofania roz-
dzielnicy z eksploatacji,

• przyjazne dla środowiska ma-
teria³y konstrukcyjne,

• brak ryzyka wycieków gazu 
SF6 lub jego toksycznych pro-
duktów rozpadu,

• zoptymalizowan¹ produkcjê 
i monta¿,

• minimaln¹ ilośæ punktów ze-
styku w obwodzie pierwot-
nym co przek³ada siê na mini-
malne straty energii,

• recycling lub ponowne wyko-
rzystanie zastosowanych ma-
teria³ów.

Bezpieczeñstwo, 
niezawodnośæ i wydajnośæ
• Przedzia³y s¹ zabezpieczone 

przed przedostawaniem siê 
do wewn¹trz cia³ sta³ych

• Klasyfikacja ³uku wewnêtrz-
nego AFLR zapewnia opera-
torowi bezpieczeñstwo tak¿e 
w przypadku wyst¹pienia we-
wnêtrznego ³uku elektryczne-
go

• Za³¹czenie pola mo¿liwe tylko 
przy zamkniêtych drzwiach 
przedzia³u wy³¹cznika

• System blokad elektrycznych 
i mechanicznych zapobiegaj¹-
cych b³êdnym operacjom ³¹-
czeniowym

• Pojemnościowe wskaźniki 
obecności napiêcia od stony 
kabli SN

• Erozja styków komory pró¿-
niowej jest pomijalna

• W pe³ni zabudowane komory 
pró¿niowe

• Minimalna ilośæ elementów 
ruchomych w stosunku do 
innych technologii ³¹czenio-
wych

Potwierdzona badaniami 
niezawodnośæ oraz 
bezpieczeñstwo podczas 
eksploatacji
• Certyfikowana konstrukcja 

zgodnie z IEC 62271-200
• Przetestowana pod k¹tem 

odporności na wewnêtrzny 
³uk elektryczny zgodnie 
z IEC 62271-200

• Zapewnienie jakości zgodnie 
z ISO 9001

• Budowa przedzia³owa
• Zintegrowane komory ³ukowe
• Próby wyrobu

Niskie koszty ¿ywotności
Niskie koszty pocz¹tkowe 
z uwagi na:
• kompaktow¹ budowê,
• dostêp do kabli od przodu lub 

od ty³u,
• mo¿liwośæ wprowadzania ka-

bli od góry lub od do³u,
• ³atwo dostêpny przedzia³ ka-

blowy umo¿liwiaj¹cy wygod-
ne przy³¹czanie kabli,

• zintegrowane komory ³uko-
we,

• konfiguracjê przyścienn¹ 
z dostêpem do kabli od przo-
du.
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1 Komora łukowa

Poprzez komorê ³ukow¹ gazy 
powsta³e w wyniku wewnêtrz-
nego ³uku elektrycznego s¹ wy-
prowadzane poza pomieszcze-
nie rozdzielni. Komora ³ukowa 
mo¿e zostaæ rozbudowana po-
przez zastosowanie dodatko-
wych elementów (ko³nierze 
i wywietrzniki).

3 Przedział obwodów 
wtórnych

2  Wewnętrzny kanał 
pomocniczy dla 
obwodów okrężnych

W pe³ni wydzielony kana³ po-
mocniczy montowany ponad 
przedzia³em obwodów wtór-
nych. Umo¿liwia prowdzenie 
przewodów pomocniczych 
wzd³u¿ ca³ej rozdzielnicy.

Odrêbny przedzia³ oddzielony 
metalow¹, uziemion¹ przegro-
d¹. Przestrzenne wykonanie za-
pewnia mo¿liwośæ stosowania 
dowolnych urz¹dzeñ zabezpie-
czeniowych i sterowniczych.

System rozdzielnic UX w technologii próżniowej

Konstrukcja podstawowa

Rozdzielnica UX jest konstrukcją modułową, zapewniają-

cą zastosowanie dowolnej kombinacji pól i parametrów 

elektrycznych.

Ilośæ pól dla zestawienia danej rozdzielnicy jest ograniczona tylko 
ilości¹ dostêpnego miejsca. W dowolnym momencie eksploatacji 
rozdzielnica mo¿e zostaæ tak¿e obustronnie rozbudowana o dowol-
n¹ liczbê pól.

5

7

2

1

4

8

10

3

9

11

6
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Przedzia³ wy³¹cznikowy jest 
w pe³ni oddzielony przez meta-
low¹ przegrodê. Jest po³¹czony 
z komor¹ ³ukow¹ w celu odpro-
wadzenia gazów po³ukowych. 
Wewn¹trz przedzia³u znajduj¹ 
siê wszystkie niezbêdne bloka-
dy wymagane dla bezpiecznej 
i niezawodnej pracy wy³¹cznika. 
Na drzwiach przedzia³u znajduj¹ 
siê przyciski umo¿liwiaj¹ce ste-
rowanie wy³¹cznikiem. Otwar-
cie drzwi mo¿e nast¹piæ tylko 
w sytuacji, gdy wy³¹cznik zosta-
nie otwarty i wysuniêty do po-
³o¿enia „Test”.

Szyny zbiorcze znajduj¹ siê 
w oddzielnym przedziale, z uzie-
mion¹ metalow¹ obudow¹, po-
³¹czonym z komorami ³ukowy-
mi. W pe³ni izolowane na ca³ej 
d³ugości szyny zbiorcze podda-
ne by³y badaniom typu dla pr¹-
dów 4000 A, 50 kA-3s. Prze-
dzia³y szyn zbiorczych poszcze-
gólnych pól rozdzielone s¹ do-
datkowo izolatorami 
przepustowymi z izolacji ¿y-
wicznej.

¯aluzje zamykaj¹ siê automa-
tycznie gdy wy³¹cznik znajduje 
siê w pozycji „Test” lub „Wysu-
niêty”. Zapobiega to przypadko-
wemu dotkniêciu czêści bêd¹-
cych pod napiêciem. Zarówno 
¿aluzje od strony szyn zbior-
czych jak i od strony kabli zasila-
j¹cych mog¹ byæ blokowane za 
pomoc¹ k³ódki. 

Przek³adniki pr¹dowe standar-
dowo wykonane s¹ jako prze-
k³adniki wsporcze w obudowie 
¿ywicznej. Opcjonalnie mog¹ 
mieæ wykonanie pierścieniowe.

Du¿y zapas zacisków kablo-
wych umo¿liwia pod³¹czenie do 
9 kabli jedno¿y³owych na fazê. 
Kable standardowo wyprowa-
dzone s¹ w dó³, do kana³u ka-
blowego. U podstawy pola znaj-
duj¹ siê uchwyty kablowe.

Szyna uziemiaj¹ca umo¿liwia 
po³¹czenie z uziemieniem stacji. 
Zosta³a przetestowana pod k¹-
tem wytrzyma³ości zwarciowej. 
Przebiega poziomo i pionowo 
wewnêtrz ka¿dego z pól 
i w przypadku obecności uziem-
nika jest z nim po³¹czona.

Przek³adniki napiêciowe s¹ do-
stêpne w 3 konfiguracjach: sta-
cjonarne, wysuwne z ¿aluzjami 
oraz wysuwne bez ¿aluzji. 
Wszystkie konfiguracje wyposa-
¿one s¹ w bezpieczniki po stro-
nie pierwotnej. Drzwi przedzia³u 
kablowego, w którym zabudo-
wane s¹ przek³adniki napiêcio-
we, mog¹ byæ blokowane w za-
le¿ności od po³o¿enia styków 
g³ównych uziemnika. Opcja wy-
suwna z ¿aluzjami mo¿e byæ wy-
suniêta przy zamkniêtych 
drzwiach przedzia³u kablowego 
oraz przy obecności napiêcia na 
kablach zasilaj¹cych.

Uziemnik obs³ugiwany jest od 
przodu rozdzielnicy. Wyposa¿o-
ny jest w mechaniczny wskaźnik 
po³o¿enia. Dodatkowe okienko 
inspekcyjne umo¿liwia naoczne 
sprawdzenie po³o¿enia styków 
uziemnika. Uziemnik jest bloko-
wany mechanicznie w zale¿no-
ści od pozycji wózka wy³¹cznika 
lub stycznika. Mo¿e byæ on uzie-
miony tylko w sytuacji gdy wy-
³¹cznik/stycznik jest w pozycji 
„Test” lub „Wysuniêty”. Opcjo-
nalnie istnieje równie¿ mo¿li-
wośæ wzajemnej blokady me-
chanicznej 
uziemnika oraz 
drzwi przedzia-
³u kablowego.

4 Przedział szyn zbiorczych

8 Przekładniki prądowe

5 Przedział wyłącznika 
próżniowego

9 Przekładniki napięciowe

6 Automatyczne żaluzje

10 Przyłącza kablowe

7 Uziemnik

11 Szyna uziemiająca 

Najwyższa niezawodność, bezpieczeństwo 

i jakość wykonania
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W³aściwości
• Przegrody metalowe pomiêdzy przedzia³em szyn zbiorczych 

poszczególnych pól
• Konstrukcja wykonana z wysokiej jakości utwardzanych p³a-

skowników miedzianych o standardowych wymiarach 
• Pe³na izolacja na ca³ej dlugości rozdzielnicy
• Przedzia³ szyn zbiorczych po³¹czony z komor¹ ³ukow¹
• Pr¹d znamionowy szyn do 4000 A
• Pr¹d zwarciowy krótkotrwa³y do 50 kA-3s

Szyny zbiorcze

Szyny zbiorcze wykonane s¹ z wysokiej jakości p³askowników mie-
dzianych.

Główne komponenty 

W³aściwości
• Przyjazne dla środowiska komory pró¿niowe ca³kowicie zabu-

dowane w izolacji ¿ywicznej
• Mechanizm zasobnikowy sterowany elektrycznie i rêcznie
• Sterowanie rêczne za pośrednictwem zintegrowanej dźwigni 

rêcznego zbrojenia oraz przycisków steruj¹cych
• Wskaźnik zazbrojenia napêdu sprê¿ynowego ze stykami po-

mocniczymi dla sygnalizacji zdalnej
• Mechaniczny wskaźnik stanu Otwarty/Zamkniêty
• Styki pomocnicze dla pozycji Otwarty/Zamkniêty
• Wskaźnik po³o¿enia wy³¹cznika w pozycji Praca/Test
• Styki pomocnicze dla zdalnej sygnalizacji stanu po³o¿enia
• Wzajemna blokada mechaniczna z drzwiami przedzia³u wy³¹cz-

nika
• Blokada mechaniczna uniemo¿liwiaj¹ca wsuniêcie lub wysu-

niêcie wy³¹cznika w przypadku gdy jego styki s¹ zamkniête

Wyłącznik próżniowy

Wy³¹cznik wyposa¿ony jest w prosty i niezawodny mechanizm za-
sobnikowy sprê¿ynowy. Obwód pr¹dowy przerywany jest w komo-
rach pró¿niowych dzia³aj¹cych na zasadzie dyfuzji ³uku elektryczne-
go.
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W³aściwości
• Przyjazne dla środowiska komory pró¿niowe
• Pr¹d znamionowy do 400 A przy 6,6 kV
• Za³¹czanie kondensatorów do 295 A przy 6,6 kV
• Maksymalny pr¹d przerywany 8,5 kA
• Zabezpieczenie bezpiecznikami do 50 kA
• Elektroniczne sterowanie cewk¹ w celu optymalnej kontroli 

napiêcia cewki i zredukowania strat mocy pozwala na optyma-
lizacjê mocy u¿ytkowej oraz mniejsze generowanie ciep³a

• Elektroniczne sterowanie cewk¹ pozwala na wybór napiêcia 
sterowniczego oraz czasów odpadu

• Do 6 styków pomocniczych w dowolnej kombinacji styków 
normalnie otwartych i normalnie zamkniêtych

• Opcja mechanicznego podtrzymania jest dostêpna z elektrycz-
nym sygna³em odwzbudzenia

• D³uga ¿ywotnośæ do 1 miliona operacji elektrycznych i 2,5 mi-
liona operacji mechanicznych bez wymogu konserwacji lub re-
gulacji

Stycznik

Dla uk³adów silnikowych, transformatorów i baterii kondensatorów 
system UX dostêpny jest z wysuwnymi stycznikami pró¿niowymi. 
Styczniki na 3,6 kV lub 7,2 kV mog¹ byæ montowane na wózku ra-
zem z bezpiecznikami i przek³adnikami napiêciowymi. Ograniczniki 
przepiêæ mog¹ byæ montowane na zaciskach kablowych. Dla zasto-
sowañ silnikowych do 7,2 kV rozdzielnica UX oferuje zakres styczni-
ków serii SL. Dla silnikowych uk³adów rozruchowych na napiêcie 
12 kV prosimy o kontakt z firm¹ Eaton. 

W³aściwości
• Odporny na pr¹dy zwarciowe
• Obs³ugiwany od frontu rozdzielnicy
• Styki pomocnicze w pozycji Praca/Uziemiony
• Mechaniczny wskaźnik po³o¿enia
• Mechaniczna i/lub elektryczna bloklada z wy³¹cznikiem pró¿-

niowym

Uziemnik

Wszystkie pola mog¹ zostaæ wyposa¿one w uziemnik instalowany 
od strony kabli zasilaj¹cych. Uziemnik jest wzajemnie blokowany 
z wy³¹cznikiem w sposób umo¿liwiaj¹cy jego manewrowanie tylko 
w sytuacji gdy wy³¹cznik jest otwarty i wysuniêty – pozycja „Wysu-
niêty/Test”
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Bezpieczna 

i niezawodna 

w użytkowaniu 

Klasyfikacja utraty ciągłości pracy 

Norma IEC 62271-200 opisuje 
zakres w którym rozdzielnica 
jest dopuszczona do pracy 
w przypadku gdy niezbêdny jest 
dostêp do przedzia³u g³ównego.
Rozdzielnica UX posiada naj-
wy¿szy mo¿liwy poziom ci¹g³o-
ści pracy – LSC2B.

Kategoria LSC2B 
Kategoria LSC2B oznacza mak-
symaln¹ ci¹g³ośæ pracy syste-
mu podczas dostêpu do prze-
dzia³ów wewn¹trz rozdzielnicy. 
W praktyce oznacza to, ¿e 
g³ówny aparat ³¹czeniowy 
w ka¿dym polu rozdzielnicy 
umieszczony jest w osobnym, 
dostêpnym przedziale. Przegl¹-
dy konserwacyjne g³ównego 
aparatu ³¹czeniowego mog¹ byæ 
wykonywane bez konieczności 
od³¹czania napiêcia od strony 

kabli zasilaj¹cych i szyn zbior-
czych. Wi¹¿e siê to z konieczno-
ści¹ istnienia w ka¿dym polu 
rozdzielnicy minimum trzech 
oddzielnych przedzia³ów:
• przedzia³u g³ównego aparatu 

³¹czeniowego,
• przedzia³u przy³¹czeniowego 

z jednej strony (np. przedzia³ 
kablowy),

• przedzia³u przy³¹czeniowego 
z drugiej strony (np. przedzia³ 
szyn zbiorczych).

Rozdzielnica posiada klasyfika-
cjê LSC2B je¿eli mo¿liwe jest 
bezpieczne otwarcie przedzia³u 
wy³¹cznika w sytuacji gdy kable 
zasilaj¹ce i szyny zbiorcze pozo-
staj¹ pod napiêciem. 

Klasyfikacja przedziałów

W uzupe³nieniu do klasyfikacji 
IAC oraz LSC, norma
IEC62271-200 określa rodzaj 
przegród pomiêdzy s¹siednimi 
polami oraz poszczególnymi 
przedzia³ami wewn¹trz pojedyn-
czego pola.
W rozdzielnicy UX zastosowano 
uziemione metalowe przegrody 
st¹d te¿ jej klasa przedzia³ów 
oznaczona jest jako PM (Parti-
tion Metallic).
Rozdzielnica UX wyposa¿ona 
jest w automatyczne uziemione 
metalowe ¿aluzje dla przy³¹czy 
górnych wy³¹cznika (od strony 
szyn zbiorczych) oraz dla przy³¹-
czy dolnych (od strony kabli). 
¯aluzje mog¹ byæ indywidualnie 
zablokowane za pomoc¹ k³ó-
dek. ¯aluzje zamykaj¹ siê auto-
matycznie gdy wy³¹cznik znaj-
duje siê w pozycji „Test” lub 

„Wysuniêty”. Zapobiega to przy-
padkowemu dotkniêciu czêści 
bêd¹cych pod napiêciem. Pod-
czas wykonywania testów wy-
korzystuje siê specjalne dźwi-
gnie podtrzymuj¹ce ¿aluzje 
w pozycji otwartej. W celu ³a-
twej identyfikacji ¿aluzje stan-
dardowo s¹ opisane („Szyny 
zbiorcze”, „Kable”) i oznaczone 
odpowiednimi kolorami. 

Klasyfikacja pod kątem odporności na wewnętrzny łuk elektryczny (IAC) AFLR

Bezpieczeñstwo obs³ugi obok 
niezawodnego dzia³ania, gwa-
rantuj¹cego pewnośæ zasilania, 
stanowi³o podstawowe kryte-
rium podczas projektowania 
rozdzielnicy UX.
Podobnie jak wszystkie syste-
my SN produkowane przez fir-
mê Eaton równie¿ rozdzielnica 
UX zosta³a przetestowana we-
d³ug odpowiednich standardów 
i spe³nia normy IEC.
Jednym z najwiêkszych poten-
cjalnych zagro¿eñ podczas pra-
cy przy rozdzielnicach SN jest 
zwarcie ³ukowe. 
Dziêki przedzia³owej budowie 
i mocnej konstrukcji rozdzielnica 
UX posiada wysoki stopieñ od-
porności na wewnêtrzny ³uk 
elektryczny we wszystkich 

trzech przedzia³ach g³ównych 
(40 kA przy 1 s oraz 50 kA przy 
0,5 s).  
Norma IEC 62271-200 określa 
wymagany poziom ochrony 
w przypadku wyst¹pienia we-
wnêtrznego ³uku elektrycznego 
w rozdzielnicy. Rozdzielnica UX 
zosta³a sprawdzona w niezale¿-
nym teście dla uzyskania klasy-
fikacji IAC = AFLR.
A = ochrona personelu, 
F =  ochrona od frontu rozdziel-

nicy,
L =  ochrona na bokach rozdziel-

nicy,
R = ochrona z ty³u rozdzielnicy.
Norma IEC wymaga, aby test 
³uku wewnêtrznego by³ przepro-
wadzony w ka¿dym przedziale. 

Dla rozdzielnicy UX s¹ to: prze-
dzia³ kablowy, przedzia³ wy³¹cz-
nika pró¿niowego i przedzia³ 
szyn zbiorczych.
Norma dopuszcza testowanie 
ka¿dego z tych przedzia³ów 
w osobnych polach rozdzielnicy 
– co oznacza, ¿e wykorzystuj¹c 
trzy niezale¿ne pola mo¿na 
sprawdziæ integralnośæ ca³ego 
uk³adu.
Badania ³ukoochronności we-
d³ug normy IEC62271-200 dla 
wszystkich trzech przedzia³ów 
rozdzielnicy UX by³y przeprowa-
dzane w ramach tego samego 
pola. Stanowi to potwierdzenie 
jej wysokiej wytrzyma³ości oraz 
gwarancjê bezpieczeñstwa dla 
obs³ugi.

Parametry odporności na we-
wnêtrzny ³uk elektryczny roz-
dzielnicy UX:

12 kV i 17,5 kV:
25 kA-1s, 26,3 kA-1s,
31,5 kA-1s, 40 kA-1s
50 kA – 0,5 s

24 kV:
25 kA-1s

Doświadczenie i wiedza zdobywane przez firmę Eaton 

przez wiele lat w dziedzinie izolacji stałej, łączników 

próżniowych i kształtowania pola elektrycznego w izola-

cji powietrznej zostały zintegrowane podczas tworzenia 

konstrukcji rozdzielnicy UX. Zapewnia to wysoką ja-

kość i niezawodność operacyjną podczas całego okresu 

użytkowania.
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Blokady bezpieczeństwa

Dla zwiêkszenia bezpieczeñstwa personelu roz-
dzielnica UX zosta³a wyposa¿ona w szereg we-
wnêtrznych blokad mechanicznych, które zapobie-
gaj¹ b³êdnym i niebezpiecznym operacjom ³¹cze-
niowym.
• Nie jest mo¿liwe wsuniêcie lub wysuniêcie wy-

³¹cznika, dopóki nie zostanie on wy³¹czony. 
• Nie jest mo¿liwe za³¹czenie wy³¹cznika dopóki 

nie jest on w pozycji „Wsuniêty” lub „Test”.
• Wtyczka obwodów wtórnych mo¿e byæ roz³¹-

czona tylko, gdy wy³¹cznik znajduje siê w pozy-
cji „Test”.

• Za³¹czenie wy³¹cznika jest mo¿liwe tylko, gdy 
po³¹czone s¹ obwody wtórne.

• Nie jest mo¿liwe zamkniêcie uziemnika, gdy 
wy³¹cznik znajduje siê w pozycji „Wsuniêty”.

• Drzwi przedzia³u wy³¹cznika pró¿niowego mog¹ 
zostaæ otwarte tylko, gdy wy³¹cznik ten znajdu-
je siê w pozycji „Wysuniêty/Test”.

• Wsuniêcie lub wysuniêcie wy³¹cznika jest mo¿-
liwe tylko, gdy drzwi przedzia³u wy³¹cznika s¹ 
zamkniête.

• Drzwi przedzia³u kablowego mog¹ byæ otwarte 
tylko, gdy uziemnik jest zamkniêty.

• Uziemnik nie mo¿e zostaæ otwarty, gdy drzwi 
przedzia³u kablowego s¹ otwarte. 

Fabryczne próby wyrobu 

Poza badaniami typu, które zo-
sta³y przeprowadzone dla ca³e-
go systemu rozdzielnic UX, ka¿-
de z wyprodukowanych pól i je-
go komponentów (komory pró¿-
niowe, mechanizm wy³¹cznika 
itp.) przechodzi badania wyro-
bu. Próby te potwierdzaj¹ wy-
konanie zgodne z odpowiednimi 
normami IEC. Na ¿yczenie u¿yt-
kownika mog¹ zostaæ przepro-
wadzone tak¿e specjalne testy. 
Przysz³y u¿ytkownik mo¿e rów-
nie¿ uczestniczyæ w badaniach 
wyrobu. W celu zapewnienia 
jakości, wszystkie procesy s¹ 
wykonywane zgodnie 
z ISO 9001 – na ka¿dym etapie 
produkcji komponenty, wy³¹cz-
niki i przek³adniki pr¹dowe s¹ 
kontrolowane pod k¹tem po-
prawności dzia³ania. Po zmonto-
waniu ca³ego pola, przeprowa-
dzana jest gruntowna kontrola 
wizualna, wraz z wymaganymi 
testami mechanicznymi, funk-
cjonalnymi i elektrycznymi.

Dostępność przedziałów

Norma IEC 62271-200 określa 
klasyfikacjê dostêpności dla 
ka¿dego przedzia³u rozdzielnicy. 
Dostêpnośæ do przedzia³ów roz-
dzielnicy UX jest nastêpuj¹ca:
• przedzia³ szyn zbiorczych:

niedostêpny bez u¿ycia na-
rzêdzi,

• przedzia³ wy³¹cznika:
nadzorowany blokad¹ mecha-
niczn¹,

• przedzia³ kablowy:
niedostêpny bez u¿ycia na-
rzêdzi lub opcjonalnie nadzo-
rowany blokad¹ mechaniczn¹.

Wysoki stopień ochrony IP

Rozdzielnica UX posiada ze-
wnêtrzny stopieñ ochrony IP4X 
wg IEC 60529 z dostêpn¹ opcj¹ 
IP 41. Standardowy wewnêtrz-
ny stopieñ ochrony wynosi IP2X 
i dla bardziej wymagaj¹cych za-
stosowañ mo¿e byæ rozszerzo-
ny do IP3X. Wysoki stopieñ 
ochrony zmniejsza ryzyko prze-
dostania siê do wewn¹trz cia³ 
obcych oraz przypadkowego 
dot kniêcia elementów bêd¹-
cych pod napiêciem.
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Przejrzysty i czytelny panel operatorski dla łatwej i przyjaznej obsługi

Sterowanie i funkcje zabezpieczeniowe

1

6

7

8

4

2

9

9

3

5

10

11

1 Przedział obwodów 
wtórnych

Czytelny panel operatorski za-
wieraj¹cy wskaźniki i elementy 
sterownicze.

2 Przekaźnik 
zabezpieczeniowy

Eaton posiada ca³y zakres pre-
ferowanych przekaźników, które 
standardowo mog¹ zostaæ zain-
stalowane w przedziale obwo-
dów wtórnych. Jednak¿e, mo¿li-
we jest zamontowanie na 
drzwiach przedzia³u przekaźnika 
dowolnego producenta, zgod-
nie ze specyfikacj¹ u¿ytkowni-
ka.

3 Diagram synoptyczny

Czytelny diagram synoptyczny 
odwzorowuj¹cy po³o¿enie ³¹cz-
ników.

4  Amperomierz lub wolto-
mierz z przełącznikiem 
wyboru fazy

Opcja dla amperomierza i prze-
³¹cznika wyboru fazy.
Opcja dla woltomierza i prze-
³¹cznika wyboru fazy.

5 Wskaźnik obecności 
napięcia

Ka¿de pole wy³¹cznikowe mo¿e 
byæ wyposa¿one opcjonalnie 
w trójfazowy system detekcji 
napiêcia zgodny z IEC 61243-5.
Wskaźnik obecności napiêcia 
umieszczony na pulpicie stero-
wiczym po³¹czony jest z czujni-
kami pojemnościowymi znajdu-
j¹cymi siê w izolatorach tu¿ przy 
przy³¹czach kablowych.

6 Wskaźnik położenia 
wyłącznika

Wskaźnik po³o¿enia wy³¹cznika 
pokazuje jedn¹ z dwu pozycji: 
„Wsuniêty/Praca” lub „Wysu-
niêty/Test”.

7  Sterowanie elektryczne 
ze wskaźnikiem stanu 
styków głównych 
wyłącznika

Wskaźnik stanu styków g³ów-
nych wy³¹cznika –  Wy³¹czony/
Za³¹czony.
Prze³¹cznik sterowniczy wy³¹cz-
nika – Otwórz/Zamknij. 
Opcjonalny wskaźnik LED stanu 
mechanizmu zbrojenia wy³¹cz-
nika „Zazbrojony”.

8 Wskaźnik uziemnika

Opcjonalny wskaźnik LED stanu 
uziemnika – Otwarty/Zamkniê-
ty.

9 Wziernik kontrolny

Wziernik kontrolny drzwi prze-
dzia³u wy³¹cznika zapewnia wi-
zualne sprawdzenie stanu po³o-
¿enia wy³¹cznika:
• stan po³o¿enia wy³¹cznika,
• stan zazbrojenia mechanizmu 

sprê¿ynowego wy³¹cznika.
Wziernik kontrolny drzwi prze-
dzia³u kablowego zapewnia wi-
zualne wskazanie:
• stanu po³o¿enia uziemnika,
• kontrolê przy³¹czy kablowych.

10 Ręczne sterowanie 
wyłącznikiem

Przyciski sterownicze Otwórz 
i Zamknij.

11 Mechanizm wysuwu 
wyłącznika

Mechanizm s³u¿¹cy do wsuwa-
nia/wysuwania wózka wy³¹czni-
ka.
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Niskie koszty 

eksploatacji

Zaprojektowana na co najmniej 30 lat niezawodnej pracy 

konstrukcja UX gwarantuje niskie koszty eksploatacyjne 

podczas całego okresu użytkowania.

Koszy u¿ytkowania mog¹ byæ podzielone na koszty pocz¹tkowe, 
koszty powsta³e podczas pracy oraz ostatecznie koszty wycofania 
z eksploatacji. S¹ one uzale¿nione od rozwi¹zañ technicznych za-
stosowanych w rozdzielnicy.

Niskie koszty początkowe

Podzia³ka pól
Podzia³ka pól wynosz¹ca 
600 mm, 800 mm i 1000 mm, 
przy jednoczesnym zachowaniu 
g³êbokości 1320 mm, 1500 mm 
lub 1550 mm, sprawia ¿e roz-
dzielnica UX jest jedn¹ z najbar-
dziej kompaktowych rozdzielnic 
w tym segmencie. Niewielkie 
rozmiary pozwalaj¹ na budowê 
mniejszych pomieszczeñ roz-
dzielni, co znacznie redukuje 
koszty instalacji.

Elastyczny dostêp do kabli 
Rozdzielnica UX oferuje górne 
oraz dolne wprowadzenie kabli 
z dostêpem do kabli od przodu 
lub od ty³u. Monta¿ przyścienny 
z dostêpem do kabli od przodu 
znacznie redukuje ilośæ wyma-
ganego miejsca w budynku sta-
cji.

Niskie koszty eksploatacyjne

Koszty podczas pracy rozdzielni-
cy mog¹ wynikaæ z uszkodzo-
nych czêści wymagaj¹cych wy-
miany lub z cykli przegl¹dów 
ustanowionych dla elementów 
krytycznych wymagaj¹cych kon-
serwacji.
Dlatego podczas opracowywa-
nia projektu rozdzielnicy UX sta-
rano siê przede wszystkim:
• zminimalizowaæ liczbê czêści 

zastosowanych w konstrukcji,
• stosowaæ ³atwo dostêpne su-

rowce i materia³y,
• zabezpieczyæ wewnêtrzne 

czêści od zniszczenia pod-
czas okresu u¿ytkowania 
urz¹dzenia.

Stablina konstrukcja o zreduko-
wanej ilości czêści bazuje na 
ponad stuletnim doświadczeniu 
w konstruowaniu rozdzielnic. 
Dla zapewnienia jakości ka¿de 
pole poddawane jest fabrycz-
nym próbom wyrobu.

Minimalna ilość przeglądów

Z uwagi na prosty i sprawdzony 
mechanizm zasobnikowy sprê-
¿ynowy, o zredukowanej ilości 
elementów ruchomych wyma-
gania konserwacyjne wy³¹czni-
ka zosta³y znacznie ograniczo-
ne.
Wytrzyma³ośæ mechaniczna 
mechanizmu roboczego wy³¹cz-
nika W-VACi wynosz¹ca 20 000 
operacji ³¹czeniowych pozwala 
zachowaæ bezkonserwacyjnośæ 
praktycznie przez ca³y okres 
u¿ytkowania.
Istotn¹ rolê w ograniczeniu 
przegl¹dów i czynności konser-
wacyjnych odgrywa zastosowa-
nie wysokiej jakości komór 
pró¿niowych charakteryzuj¹cych 
siê dyfuzj¹ ³uku elektrycznego. 
Pomijalne zu¿ycie styków g³ów-
nych w po³¹czeniu z pe³n¹ izola-
cj¹ ¿ywiczn¹ powoduje ¿e ele-
menty te s¹ pewnym punktem 
rozdzielnicy nie wymagaj¹cym 
czynności konserwacyjnych.
Rozdzielnice, w których jako 
medium izolacyje zastosowano 
gaz SF6 charakteryzuj¹ siê pew-
nym poziomem wycieku tego 
gazu do atmosfery. Dla zapew-
nienia odpowiedniego poziomu 
izolacji ciśnienie gazu SF6 
w rozdzielnicach tych musi byæ 
regulanie sprawdzane i uzupe³-
niane w trakcie ca³ego okresu 
u¿ytkowania. 

W rozdzielnicy UX nie s¹ pono-
szone ¿adne dodatkowe koszty 
zwi¹zane ze sprawdzaniem 
i utrzymaniem wymaganego 
poziomu izolacji. Po³¹czenie izo-
lacji powietrznej z ³¹cznikami 
pró¿niowymi jest rozwi¹zaniem 
przyjaznym dla środowiska i za-
pewnia zachowanie takiego sa-
mego poziomu izolacji przez ca-
³y okres u¿ytkowania. Brak gazu 
SF6 pozwala równie¿ unikn¹æ 
ewentualnych podatków i kosz-
tów administracyjnych zwi¹za-
nych z jego posiadaniem.

Niskie koszty utylizacji

Rozdzielnica UX przewidziana 
jest na co najmniej 30-letni 
okres u¿ytkowania. W zale¿no-
ści od warunków pracy okres 
ten mo¿e zostaæ wyd³u¿ony. 
W przypadku wycofania roz-
dzielnicy z u¿ytkowania mo¿na 
j¹ w ca³ości poddaæ procesowi 
recyklingu. Podczas procesu 
utylizacji rozdzielnica jest de-
montowana a poszczególne 
materia³y wykorzystane do jej 
produkcji s¹ oddzielone i pose-
gregowane. Poniewa¿ rozdziel-
nica UX nie zawiera gazu SF6 
i ¿adnych materia³ów toksycz-
nych jej demonta¿ jest operacj¹ 
mniej skomplikowan¹, bardziej 
efektywn¹ kosztowo i przyjazn¹ 
dla środowiska. Nie ma tu wy-
maganych ¿adnych specjalnych 
środków ostro¿ności, narzêdzi 
lub metod dzia³ania.

73



Elastyczność w projektowaniu

Ponieważ projekty i aplika-

cje charakteryzują się dużą 

różnorodnością konfiguracji 

rozdzielnica UX oferuje 

szeroki zakres dostępnych 

pól oraz ich wyposażenia. 

Wykonanie modu³owe daje 
mo¿liwośæ przysz³ościowej roz-
budowy. Z uwagi na szybki 
i prosty monta¿ szyn zbiorczych 
czas wymagany na od³¹czenie 
napiêcia jest niewielki. 
Firma Eaton zdaje sobie spra-
wê, ¿e u¿ytkownicy czêsto po-
siadaj¹ swoje w³asne wymaga-
nia pod wzglêdem stosowania 
zabezpieczeñ i elementów ste-
rowniczych w rozdzielnicy, dla-
tego podczas opracowywania 
projektu systemu UX wziêto 
pod uwagê mo¿liwośæ wyposa-
¿enia obwodów wtórnych w za-
le¿ności od indywidualnych wy-
mogów Klienta.

Zakres przek³adników 
napiêciowych 
Wszystkie pola rozdzielnicy UX 
mog¹ byæ wyposa¿one w prze-
k³adniki napiêciowe w izolacji 
¿ywicznej mierz¹ce napiêcie od 
strony kabli zasilaj¹cych lub 
szyn zbiorczych. Standardow¹ 
konfiguracj¹ jest sta³y przek³ad-
nik napiêciowy z wysuwnymi 
bezpiecznikami. Opcjonalnie do-
stêpne s¹ równie¿ przek³adniki 
napiêciowe zabudowane 
w cz³onach wysuwnych.

Zakres przek³adników 
pr¹dowych
Przek³adniki pr¹dowe s³u¿¹ce 
do celów pomiarowych i zabez-
pieczeniowych standardowo 
wykonane s¹ jako wsporcze 
w izolacji ¿ywicznej i montowa-
ne s¹ w przedziale kablowym. 
Dla pr¹dów powy¿ej 2500 A 
stosuje siê przek³adniki ¿ywicz-
ne w wykonaniu pierścienio-
wym.
Opcjonalnie istnieje tak¿e mo¿-
liwośæ zabudowy standardo-
wych przek³adników pierście-
niowych na izolowanych ele-
mentach obwodów pierwot-
nych.

Inteligentne sieci 
i automatyka stacji 
W przedziale obwodów wtór-
nych mo¿e byæ zainstalowane 
wyposa¿enie do zdalnej/lokalnej 
komunikacji pomiêdzy polami 
lub systemami automatyki. 
Mo¿liwośæ taka czyni ten sys-
tem idealnym rozwi¹zaniem dla 
obecnych i przysz³ych aplikacji 
sieci inteligentnych.

Przekaźniki zabezpieczaj¹ce 
i sterowniki polowe 
Przedzia³ obwodów pomocni-
czych jest przedzia³em ca³kowi-
cie oddzielnym. Wyposa¿ony 
jest w drzwiczki na których 
znajduje siê miejsce na diagram 
synoptyczny oraz inne wyposa-
¿enie takie jak przekaźnik zabez-
pieczeniowy, gniazda testowe, 
multimetry itp. Gdy wymagana 
jest wiêksza ilośæ miejsca prze-
dzia³ obwodów wtónych mo¿e 
zostaæ rozbudowany.
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Zakres dostępnych pól oraz 

wyposażenia rozdzielnicy 

UX jest bardzo szeroki co 

umożliwia konfigurację 

rozdzielnicy dla każdego 

rodzaju aplikacji.

Konstrukcja wózka dla cz³onu 
wysuwnego jest wspólna dla 
wszystkich typów pól, umo¿li-
wiaj¹c ich ³atw¹ rekonfiguracjê. 
Dla zwiêkszenia elastyczności 
konfiguracji mo¿na zastosowaæ 
pola wzniosu szyn z lewej lub 
prawej strony pola sprzêg³owe-
go.

Dodatkowym udogodnieniem 
jest mo¿liwośæ zastosowania 
panelu wzniosu szyn przystoso-
wanego do cz³onu wysuwnego. 
W zale¿ności od potrzeb mo¿na 
w polu tym umieściæ cz³on wy-
suwny zawieraj¹cy przek³adniki 
napiêciowe, uziemnik lub zwie-
racz.

Szeroki zakres dodatkowych 
opcji przedzia³ów g³ównych oraz 
przedzia³ów obwodów pomoc-
niczych pozwala na konfiguracjê 
dowolnej rozdzielnicy.

Zakres produktów

Konfiguracja pól

Pole wyłącznikowe

Cz
ło

n 
w

ys
uw

ny

Pole stycznikowe

Pole sprzęgłowe

Pole pomocnicze

Wyłącznik Stycznik Wysuwne
przekładniki nap.

Wysuwne
przekładniki nap.

Przekładniki napięciowe
stacjonarne z wysuwnymi

bezpiecznikami

Pole sprzęgłowePole wzniosu szyn – lewe Pole wzniosu szyn – prawe
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Uziemnik
szyn zbiorczych

Zwieracz

Pole sprzęgłowePole sprzęgłowePole wzniosu szyn – lewe
(z możliwością wyposażenia)

Pole wzniosu szyn – prawe
(z możliwością wyposażenia)
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600 800 1000

AB

Wymiary (mm)

Podziałka pola 600 mm 800 mm 1000 mm

12 kV i 17,5 kV

Maksymalny prąd znamionowy 630 A / 1250 A 2000 A 3150 A / 4000 A (FC)
Głębokość 1310 1310 / 14901) 1490
Wysokość (A) 2200 2200 2200
Wysokość z komorami łukowymi (B) 2760 2760 2760

24 kV

Maksymalny prąd znamionowy 800 A / 1250 A 2000 A / 2500 A
Głębokość 1570 1570
Wysokość (A) 2320 2320
Wysokość z komorami łukowymi (B) 2870 2870

1) 1500 mm tylko dla klasyfikacji zgodnej z IAC dla 40 kA-1s oraz 50 kA-0,5s.

Waga (kg)

Pole wyłącznikowe Maksymalna waga włącznie z wyłącznikiem

12 kV i 17,5 kV

UX17 25 kA 630 A podziałka 600 mm 860
UX17 31,5 kA 1250 A podziałka 600 mm 880
UX17 40 kA 2000 A podziałka 800 mm 1200
UX17 50 kA 2000 A podziałka 800 mm 1230
UX17 40 kA 3150 A podziałka 1000 mm 1650
UX17 50 kA 3150 A podziałka 1000 mm 1650

24 kV

UX24 20 kA 800 A podziałka 800 mm 1460
UX24 25 kA 1250 A podziałka 800 mm 1480
UX24 25 kA 2000 A podziałka 1000 mm 1820
UX24 25 kA 2500 A podziałka 1000 mm 1820

Dane techniczne
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Dane elektryczne

Parametry ogólne  12 kV 17,5 kV 24 kV
Napięcie znamionowe kV 12 17,5 24
Napięcie probiercze udarowe kV 75 95 125
Napięcie probiercze o częstotliwości sieciowej kV 28 38 50
Częstotliwość znamionowa Hz 50/60 50/60 50/60
Klasyfi kacja pod kątem odporności na wewnętrzny łuk 
elektryczny (IAC)

AFLR AFLR AFLR

Kategoria utraty ciągłości pracy LSC2B LSC2B LSC2B
Klasa przedziałów PM PM PM
Obwód uziemiający kA-s 25-3; 26,3-3; 31,5-3; 40-3; 50-1 25-3; 26,3-3; 31,5-3; 40-3; 50-1 20-3; 25-3

Dostęp do przedziałów
Przedział wyłącznika nadzorowany blokadą mechaniczną nadzorowany blokadą mechaniczną nadzorowany blokadą mechaniczną
Przedział szynowy niedostępny bez użycia narzędzi niedostępny bez użycia narzędzi niedostępny bez użycia narzędzi
Przedział kablowy niedostępny bez użycia narzędzi / 

nadzorowany blokadą mechaniczną
niedostępny bez użycia narzędzi / 
nadzorowany blokadą mechaniczną

niedostępny bez użycia narzędzi / 
nadzorowany blokadą mechaniczną

Zewnętrzny stopień ochrony IP4X (IP41 jako opcja) IP4X (IP41 jako opcja) IP4X (IP41 jako opcja)
Wewnętrzny stopień ochrony IP2X (IP3X jako opcja) IP2X (IP3X jako opcja) IP2X (IP3X jako opcja)
Rodzaj instalacji wnętrzowa wnętrzowa wnętrzowa
Zakres temperatury pracy °C –5…+40 –5…+40 –5…+40
Wilgotność względna (max) % 95 95 95

System szyn zbiorczych 
Prąd znamionowy ciągły A 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000 (FC1)) 1250, 2000, 2500
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany kA-3 s 25 / 26,3 / 31,5 / 40 / 50 25 / 26,3 / 31,5 / 40 / 50 20 / 25
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany kA/50 Hz 63 / 66 / 80 / 100 / 125 63 / 66 / 80 / 100 / 125 63 / 80

65 /      / 82 / 104 / 130 65 /      / 82 / 104 / 130 65 / 82

Wyłącznik próżniowy
Prąd znamionowy ciągły A 630, 1250, 2000, 2500, 3150, 4000 (FC1)) 800, 1250, 2000, 2500
Prąd znamionowy wyłączalny kA 26,3 / 31,5 / 40 / 50 26,3 / 31,5 / 40 / 50 20 / 25
Prąd znamionowy załączalny kA 65 / 82 / 104 / 130 65 / 82 / 104 / 130 65 / 82
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany kA-3 s 26,3 / 31,5 / 40 / 50 26,3 / 31,5 / 40 / 50 20 / 25
Załączanie pojedynczej baterii kondensatorów C2 A 400
Załączanie wielokrotnej baterii kondensatorów C1 A 400
Klasa łączeń S1, E2 S1, E2 S1, E2
Napięcie pomocnicze V 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

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

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

Mechanizm roboczy
Szereg przestawieniowy A O–0,3 s–CO–15 s–CO 2)

O–0,3 s–CO–180 s–CO 3)
O–0,3 s–CO–15 s–CO 2)

O–0,3 s–CO–180 s–CO 3)
O–0,3 s–CO–15 s–CO 2)

O–0,3 s–CO–180 s–CO 3)

Klasa wytrzymałości mechanicznej M2 M2 M2
Ilość operacji do 20 000 do 20 000 do 20 000
Ilość operacji komór próżniowych do 20 000 do 20 000 do 20 000

1) FC = ch³odzenie wymuszone.
2) Szereg przestawieniowy O – 0,3 s – CO – 15 s – CO dostêpny dla wy³¹czników na 12 kV, 17,5 kV do 40 kA oraz do 2000 A.
3)  Szereg przestawieniowy O – 0,3 s – CO – 180 s – CO dostêpny dla wszystkich wy³¹czników na 12 kV, 17,5 kV i 50 kA oraz wszystkich 

wy³¹czników 12 kV, 17,5 kV o pr¹dzie znamionowym > 2500 A.

Normy
Rozdzielnica UX spe³nia wymagania nastêpuj¹cych norm:

IEC 62271-1 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 1: Postanowienia wspólne
IEC 62271-100 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 100: Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego
IEC 62271-102 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 102: Odłączniki i uziemniki wysokiego napięcia prądu przemiennego
IEC 62271-200 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcia znamionowe 

powyżej 1 kV do 52 kV włącznie
IEC 60044-1 Przekładniki – przekładniki prądowe
IEC 60044-2 Przekładniki – przekładniki napięciowe indukcyjne
IEC 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
IEC 61850 Systemy i sieci telekomunikacyjne do automatyzacji przedsiębiorstw energetycznych
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Wyłączniki próżniowe średniego napięcia zgodne 
ze standardami IEC

W-VACi
Bezpieczeństwo, niezawodność i wydajność



Oferta wyłączników W-VACi na napięcia 12 kV, 17,5 kV 

i 24 kV, wykonanych zgodnie z normami IEC, jest czę-

ścią globalnego portfolio produktów Eaton. Wyłączniki, 

obsługujące zarówno częstotliwości 50 Hz jak i 60 Hz, 

dedykowane są do zastosowań w obiektach handlowych, 

użyteczności publicznej, przemysłu przetwórczego, wydo-

bywczego (górnictwo ziemne i morskie) i ciężkiego.

Wy³¹czniki W-VACi wraz z pe³n¹ gam¹ dostêpnych akcesoriów 
i wyposa¿enia dodatkowego stanowi¹ kompletne systemy do wy-
korzystania przez producentów rozdzielnic SN. S¹ tak¿e w pe³ni 
kompatybilne z nowymi rozdzielnicami produkcji Eaton-Power 
Xpert® UX o podzia³kach 600 mm, 800 mm i 1000 mm.

W-VACi IEC

Wyłączniki próżniowe W-VACi

Wiod¹ca technologia 
³¹czników pró¿niowych 
i uk³adów izolacyjnych dla 
zastosowañ przemys³owych
80-letnie doświadczenie w pro-
jektowaniu i produkcji ³¹czników 
pró¿niowych przyczyni³o siê do 
stworzenia przez EATON przyja-
znego środowisku wy³¹cznika 
pró¿niowego zdolnego do nieza-
wodnego wy³¹czania zarówno 
normalnych pr¹dów roboczych, 
jak równie¿ silnych pr¹dów za-
k³óceniowych. W celu zwiêk-
szenia wytrzyma³ości dielek-
trycznej, jako zewnêtrzny mate-
ria³ izolacyjny, os³aniaj¹cy komo-
ry pró¿niowe, zastosowano 
¿ywicê epoksydow¹. Wy³¹czniki 
rodziny W-VACi wykorzystuj¹ 
sprawdzon¹ i stosowan¹ przez 
wiele lat technologiê izolacji sta-
³ej.

Konstrukcja przyjazna 
środowisku
Zarówno komory pró¿niowe jak 
i zewnêtrzne kapsu³y ¿ywiczne 
nie zawieraj¹ wp³ywaj¹cego na 
efekt cieplarniany i zmiany kli-
matu gazu SF6.

Zgodnośæ z najnowszymi 
standardami IEC
Wy³¹czniki W-VACi s¹ zaprojek-
towane oraz testowane zgodnie 
ze standardami IEC 62271-100 
oraz IEC 62271-1. Spe³niaj¹, 
a nawet przewy¿szaj¹ elektrycz-
ne i mechaniczne wymogi trwa-
³ości E2 i M2 zgodne 
z IEC 62271-100.

Niezawodnośæ, 
bezpieczeñstwo i wydajnośæ
Wy³¹czniki W-VACi posiadaj¹ 
liczne rozwi¹zania gwarantuj¹ce 
maksymalne bezpieczeñstwo 
u¿ytkowania. Bogate doświad-
czenie oraz wdra¿anie innowacji 
technologicznych w segmencie 
przemys³u elektrycznego po-
zwoli³y firmie Eaton stworzyæ 
produkt o światowym poziomie 
niezawodności i jakości. Ka¿dy 
wy³¹cznik W-VACi, zgodnie 
z wymogami posiadanego przez 
fabrykê certyfikatu ISO 9001, 
przechodzi szereg testów me-
chanicznych i elektrycznych.
Wy³¹czniki s¹ solidne, przyjazne 
dla u¿ytkownika i charakteryzuj¹ 
siê niskimi kosztami eksploata-
cji.

Wszechstronnośæ 
i elastycznośæ
Wy³¹czniki W-VACi mog¹ byæ 
wykorzystane w szerokim spek-
trum aplikacji, dla ró¿nego typu 
uk³adów zabezpieczaj¹cych 
transformatory, baterie konden-
satorów, silniki, sekcje szynowe 
i linie kablowe. Mog¹ byæ rów-
nie¿ stosowane w specjalnych 
warunkach środowiskowych ta-
kich jak du¿a wysokośæ pracy, 
lekkie wstrz¹sy, wibracje i wy-
soka temperatura otoczenia.

Niezawodność, bezpieczeństwo i wydajność 
w kompaktowym wykonaniu

¹sy, wibracje i wy
atura otoczenia.

12 kV, 17,5 kV i 24 kV
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Komory próżniowe (VI)

„Sercem” wyłącznika W-VACi są komory próżniowe Eaton 

z dyfuzją łuku elektrycznego.

W komorze pró¿niowej nastê-
puje za³¹czanie i wy³¹czanie 
pr¹dów. Wewn¹trz komory 
znajduj¹ siê chromowane styki 
miedziane, które zapewniaj¹ 
bardzo dobre parametry ³¹cze-
niowe i du¿¹ wytrzyma³ośæ. 
Pró¿nia w komorach gaszenio-
wych zabezpiecza miedziane 
styki przed szkodliwymi skutka-
mi korozji i zanieczyszczeñ.

Nieznaczna erozja styków
Typow¹ cech¹ przerwania pr¹du 
dla wy³¹cznika pró¿niowego fir-
my Eaton jest to, ¿e miêdzy sty-
kami pojawia siê wiele równole-
g³ych ³uków elektrycznych. Ta-
kie wy³adowanie rozproszone 
charakteryzuje siê bardzo ni-
skim napiêciem ³uku i krótkim 
czasem jego trwania, a wiêc 
i ma³¹ energi¹ ³uku elektryczne-
go. Dziêki temu zu¿ycie styków 
w wy³¹czniku pró¿niowym jest 
w zasadzie do pominiêcia.

Do¿ywotnia szczelnośæ
Technologia wy³¹czników pró¿-
niowych Eaton dziêki wielolet-
nim badaniom i udoskonale-
niom zapewnia sprawdzon¹ nie-
zawodnośæ, bezpieczeñstwo 
oraz wydajnośæ. Wy³¹czniki 
pró¿niowe s¹ hermetycznie 
szczelne i gwarantuj¹ integral-
nośæ pró¿niow¹, co zapewnia 
ich bezobs³ugowośæ.

Budowa
Wyłączniki W-VACi zbudowane są z trzech głównych elementów składowych: komór próżniowych (VI – vacuum inter-

ruper), osłon (kapsuł) komór próżniowych wykonanych z żywicy epoksydowej (EPU – encapsulated pole unit) oraz 

uniwersalnego mechanizmu roboczego (UMA – universal mechanism assembly). Konstrukcja każdego elementu za-

pewnia szereg korzyści i zalet, które jako całość tworzą wyłącznik o wysokim stopniu bezpieczeństwa, niezawodności 

i wydajności.

+ +

Komora próżniowa (VI) Osłona komory próżniowej (EPU) Uniwersalny mechanizm roboczy (UMA)

W-VACi IEC 12 kV, 17,5 kV i 24 kV
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Trwa³ośæ
Umieszczenie komór pró¿nio-
wych w izolacji z ¿ywicy epok-
sydowej powoduje, i¿ wy³¹cznik 
pró¿niowy jest wyj¹tkowo trwa-
³y. Dziêki takiemu rozwi¹zaniu 
jest on zabezpieczony przed 
uszkodzeniami mechanicznymi 
i skutkami klimatycznymi jak 
wilgotnośæ czy py³. Os³ony ¿y-
wiczne s¹ tak¿e odporne na 
drgania i wstrz¹sy.

Wysoka wydajnośæ
Przeznaczona docelowo dla 
u¿ytku zewnêtrznego solidna 
izolacja z ¿ywicy epoksydowej 
zapewnia:
• optymaln¹ przewodnośæ ter-

miczn¹,
• wysok¹ rezystywnośæ skro-
śn¹,

• niskie wch³anianie wilgoci,
• wysok¹ rezystywnośæ po-

wierzchniow¹, skutecznie re-
dukuj¹c¹ pr¹dy pe³zaj¹ce,

• du¿¹ wytrzyma³ośæ mecha-
niczn¹,

• pe³n¹ jednorodnośæ konstruk-
cji.

Kapsu³y ¿ywiczne Eaton s¹ za-
projektowane w sposób elimi-
nuj¹cy ca³kowicie wystêpowa-
nie jakichkolwiek wy³adowañ 
niezupe³nych powierzchnio-
wych.

Kompaktowośæ
Dziêki du¿ej wytrzyma³ości me-
chanicznej izolacji epoksydowej 
i zaawansowanej technologii 
pró¿niowej firmy Eaton, uzysku-
jemy rozwi¹zanie w pe³ni kom-
paktowe.
Wy³¹czniki W-VACi, pomimo 
swoich ma³ych rozmiarów, za-
pewniaj¹ bardzo dobre parame-
try pr¹dowo – zwarciowe, co 
pozwala u¿ytkownikowi na du¿¹ 
oszczêdnośæ miejsca.

Modu³owa konstrukcja
Uniwersalny mechanizm robo-
czy (UMA) produkcji Eaton jest 
konstrukcj¹ modu³ow¹.
Zastosowanie jednego rodzaju 
mechanizmu we wszystkich od-
mianach wy³¹czników znacznie 
usprawnia pracê. Klienci prak-
tycznie nie widz¹ ró¿nic w po-
szczególnych wykonaniach wy-
³¹czników W-VACi, co u³atwia 
szkolenie, obs³ugê i przegl¹d 
aparatów.
UMA jest niezale¿n¹ jednostk¹ 
funkcjonaln¹ umo¿liwiaj¹c¹ 
szybk¹ i ³atw¹ instalacjê. Dziêki 
specjalnym elektronicznym 
komponentom do sterowania 
silnikiem oraz cewkami zamyka-
j¹cymi i otwieraj¹cymi wymaga-
na jest niewielka ilośæ energii. 
Wszystkie elementy mechani-
zmu spe³niaj¹ ograniczenia wy-
korzystania substancji ryzykow-
nych (RoHS), co sprawia, ¿e jest 
on rozwi¹zaniem przyjaznym 
dla środowiska.

Minimum inspekcji
Modu³owa konstrukcja, szcze-
gó³owa selekcja zastosowanych 
materia³ów oraz ograniczona 
ilośæ elementów ruchomych, 
sprawia, ¿e mechanizm roboczy 
wymaga niewielkiej ilości prze-
gl¹dów. Zastosowanie prostych 
rozwi¹zañ konstrukcyjnych 

redukuje energiê wymagan¹ do 
sterowania mechanizmem, co 
dodatkowo zwiêksza jego ¿y-
wotnośæ i minimalizuje koniecz-
nośæ inspekcji.

Trwa³ośæ i niezawodnośæ
Trwa³ośæ ³¹czeniowa mechani-
zmu to 20 000 operacji, bez ko-
nieczności przegl¹du do 10 000 
cykli ³¹czeñ. Wszystkie kompo-
nenty mechanizmu s¹ pokryte 
specjaln¹ warstw¹ ochronn¹, 
która zwiêksza ich ¿ywotnośæ 
mechaniczn¹ oraz chroni przed 
korozj¹.

Prosta obs³uga
W celu uzyskania ³atwego u¿yt-
kowania mechanizm roboczy 
zaopatrzony jest standardowo 
w system zabezpieczaj¹cy 
przed ponownym za³¹czeniem 
– uk³ad anty-pompuj¹cy.
Na elewacji wy³¹cznika znajduje 
siê czytelny uk³ad wskaźników 
statusu styków g³ównych oraz 
sk³adana dźwignia manewrowa-
nia rêcznego. Rêczne zbrojenie 
sprê¿yny mechanizmu robocze-
go wymaga niewielkiego wk³a-
du si³y operatora oraz charakte-
ryzuje siê cich¹ prac¹.

Osłony (kapsuły) komór próżniowych wykonane z żywicy epoksydowej (EPU)

W wyłącznikach W-VACi zastosowano komory próżniowe zabudowane

w osłonach (kapsułach) z żywicy epoksydowej.

Uniwersalny mechanizm roboczy (UMA)

W zaprojektowanych pod kątem dużej niezawodności i trwałości wyłącznikach W-VACi zastosowano prosty mecha-

nizm sprężynowy zasobnikowy. Rozwiązanie to zapewnia niewielkie rozmiary urządzenia oraz eliminuje do minimum 

ilość elementów ruchomych.

Uniwersalny mechanizm roboczy (UMA)
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Wyłącznik próżniowy

W celu uzyskania pełnej wszechstronności zastosowań 

wyłączników W-VACi IEC są one dostępne zarówno 

w wersji wysuwnej jak i stacjonarnej.

Portfolio wy³¹czników W-VACi
uzupe³nione jest o pe³n¹ gamê 
akcesoriów zwiêkszaj¹cych bez-
pieczeñstwo i ³atwośæ 

u¿ytkowania. Dodatkowo glo-
balny serwis Eaton zapewnia 
wsparcie klientów we wszyst-
kich regionach świata.

W-VACi – wersja wysuwna W-VACi – wersja stacjonarna

Dane elektryczne

Oznaczenie wyłącznika 12 kV 17,5 kV 24 kV
Napięcie znamionowe Ur kV 12 17,5 24
Częstotliwość znamionowa fr Hz 50/60 50/60 50/60
Prąd znamionowy ciągły Ir A 630 / 800 / 1250 / 1600 / 2000 / 2500 / 3150 / 4000 1) 2) 3) 800 / 1250 / 1600 / 2000 / 

2500 2) 3)

Prąd znamionowy krótkotrwały 
wytrzymywany

Ik kA-s 25 / 26,3 4) / 31,5 / 40 / 50 2) 3) 25 / 31,5 / 40 / 50 2) 3) 20 / 25 2) 3)

Czas trwania zwarcia tk s 3
Znamionowe napięcie pomocnicze V 24 – 48 – 60 – 110 – 125 – 220 – 250 V DC / 120 – 220 – 230 V AC 3)

Podziałka międzybiegunowa mm 150 210 275 150 210 275 210 275
Rozstawienie biegunów górnych/dolnych mm 205 / 275 310 310 205 / 275 275 310 310 310

1) Wartośæ 4000 A z wymuszonym ch³odzeniem.
2) Szczegó³owe dane techniczne i konfiguracyjne na str. 88, 89 i 90.
3) Prosimy o kontakt z Eaton w celu potwierdzenia dostêpności.
4) Testowane przy 50 Hz.

Rama montażowa-L
Rama monta¿owa w kszta³cie 
litery L jest konstrukcj¹ stano-
wi¹c¹ mechaniczne i elektrycz-
ne po³¹czenie wy³¹cznika 
w wersji wysuwnej z rozdzielni-
c¹.
Wy³¹czniki W-VACi wyposa¿one 
w ramê monta¿ow¹ L mog¹ 
byæ montowane przez produ-
centów i prefabrykatorów roz-
dzielnic. Pozwala to na instala-
cje wy³¹czników przez wszyst-
kich u¿ytkowników koñcowych 
w nowych b¹dź istniej¹cych roz-
dzielnicach SN.
Zoptymalizowana i solidna kon-
strukcja zapewnia rozwi¹zanie, 
które jest bezpieczne, nieza-
wodne i ³atwe w u¿yciu. Zinte-
growanie wy³¹cznika W-VACi 

z konstrukcj¹ rozdzielnicy ogra-
nicza jej koszty posiadania 
i u¿ytkowania. Rama monta¿o-
wa-L zapewnia pe³ne dopaso-
wanie wy³¹cznika do rozdzielni-
cy, co umo¿liwia wykonanie po-
³¹czeñ wewnêtrznych za pomo-
c¹ szyn lub kabli. Dla 
zwiêkszenia bezpieczeñstwa 
obs³ugi rama monta¿owa wypo-
sa¿ona jest w automatyczne 
¿aluzje izolacyjne zakrywaj¹ce 
styki. Dodatkowo mog¹ byæ 
one zablokowane w pozycji za-
mkniêtej w sytuacji, gdy cz³on 
wysuwny jest wysuniêty z roz-
dzielnicy. Styki sygnalizuj¹ce 
po³o¿enie oraz mechanizm blo-
kuj¹cy wewn¹trz ramy monta-
¿owej zapewniaj¹ prost¹ i wy-
godn¹ pracê z wy³¹cznikiem. 

Rama monta¿owa nie zawiera 
¿adnych przewodów oraz oprzy-
rz¹dowania obwodów wtór-
nych. Dziêki stykom sygnalizuj¹-
cym po³o¿enie cz³onu wysuw-
nego otrzymujemy zdaln¹ sy-
gnalizacjê pozycji wy³¹cznika 
„praca/test/wysuniêty”. Mecha-
nizm blokuj¹cy uniemo¿liwia 
wsuniêcie/wysuniêcie cz³onu 
wysuwnego, gdy wy³¹cznik nie 
jest w pozycji „otwarty” (wy³¹-
czony).
Opcjonalnie dostêpna jest blo-
kada umo¿liwiaj¹c¹ otwarcie 
drzwi do przedzia³u kablowego 
tylko i wy³¹cznie wtedy, gdy 
wy³¹cznik jest w pozycji „test/
wysuniêty”.
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Technologia wyłączników próżniowych
Eaton połączył globalną wiedzę i doświadczenie oraz włożył ogromy wysiłek projektowy w celu stworzenia komplet-

nych wyłączników próżniowych, zgodnych ze standardami IEC, mogących zaspokoić potrzeby wszystkich aplikacji.

Oferta przyjazna środowisku
Wy³¹czniki W-VACi posiadaj¹ 
os³ony (kapsu³y) biegunowe 
oraz komory pró¿niowe wyko-
nane z materia³ów, które mog¹ 
zostaæ powtórnie wykorzysta-
ne, wolnych od gazu SF6.
Mechanizm roboczy spe³nia 
ograniczenia wykorzystania 
substancji ryzykownych (RoHS).

Sterowanie przyjazne dla 
u¿ytkownika
Elementy sterowania oraz sy-
gnalizacji, takie jak mechanicz-
ne przyciski za³¹czania i wy³¹-
czania, wskaźnik zbrojenia sprê-
¿yny, wskaźnik po³o¿enia sty-
ków g³ównych i licznik cykli 
³¹czeñ umiejscowione s¹ na 
przednim panelu wy³¹cznika. 
Ich przejrzyste rozmieszczenie 
umo¿liwia proste i intuicyjne 
sterowanie wy³¹cznikiem. 
Wszystkie elementy s¹ ergono-
miczne i zapewniaj¹ maksymal-
n¹ ³atwośæ u¿ytkowania.
Dziêki niskiej wadze i ma³ym 
rozmiarom wy³¹czniki s¹ po-
rêczne podczas przenoszenia 
i transportu.

Automatyczne dopasowanie 
cz³onu wysuwnego do ramy 
monta¿owej
Dziêki specjalnym prowadni-
com cz³on wysuwny mo¿e byæ 
swobodnie wtaczany do ramy 
monta¿owej przy jednoczesnym 
dopasowaniu styków tulipano-
wych.

£atwy dostêp, minimum 
przegl¹dów
Mechanizm zasobnikowy oraz 
elementy sterownicze s¹ ³atwo 
dostêpne i mog¹ byæ sprawdzo-
ne po zdjêciu przedniego pane-
lu. Liczba przegl¹dów zmniej-
szona jest do minimum.

Bezpieczeñstwo, 
niezawodnośæ i wydajnośæ
W wy³¹cznikach W-VACi zasto-
sowano wiele rozwi¹zañ gwa-
rantuj¹cych bezpieczeñstwo ob-
s³ugi. Metalowe przegrody 
przed i za mechanizmem robo-
czym s¹ uziemione i zapewniaj¹ 
podwójn¹ os³onê operatora od 
przedzia³u zawieraj¹cego czêści 
czynne SN. Wy³¹cznik mo¿e 
byæ wsuniêty b¹dź wysuniêty 
do ramy monta¿owej za pomo-
c¹ korby wysuwaj¹cej, której 
u¿ycie wymaga wk³adu mini-
malnej si³y od operatora. Opcjo-
nalnie wysuw wy³¹cznika mo¿-
na wyposa¿yæ w napêd silniko-
wy zwiêkszaj¹c tym samym 
bezpieczeñstwo obs³ugi.
Napêd wy³¹czników wyposa¿o-
ny jest w uk³ad antypompuj¹cy, 
który zapewnia, ¿e w momen-
cie wy³¹czania styki g³ówne wy-
³¹cznika nie zostan¹ zamkniête

pomimo otrzymania elektrycz-
nej lub mechanicznej komendy 
na zamkniêcie. Wewnêtrzne 
blokady zapewniaj¹ najwy¿szy 
poziom bezpieczeñstwa opera-
torom. Je¿eli wy³¹cznik jest za-
³¹czony, nie mo¿e zostaæ wsu-
niêty b¹dź wysuniêty. Opcjonal-
nie dostêpne jest wykonanie 
blokady drzwi przedzia³u kablo-
wego, która zapewnia wysuwa-
nie wy³¹cznika tylko w momen-
cie, gdy drzwi rozdzielnicy s¹ 
zamkniête. Niezawodne komo-
ry pró¿niowe, os³ony z ¿ywicy 
epoksydowej oraz uniwersalny 
mechanizm roboczy gwarantuj¹ 
spe³nienie najwy¿szych standar-
dów wydajności.

Elastycznośæ
Dziêki pe³nemu zakresowi do-
stêpnych akcesoriów istnieje 
mo¿liwośæ dowolnej konfigura-
cji wy³¹cznika W-VACi. Modu³o-
wośæ budowy sprawia, ¿e jego 
rozbudowa o dodatkowe akce-
soria jest bardzo prosta i szyb-
ka. Standardowo ka¿dy wy³¹cz-
nik wyposa¿ony jest w dźwi-
gnie do manewrowania rêczne-
go.

Oszczêdnośæ kosztów
Kompaktowa budowa wy³¹czni-
ków W-VACi pomaga zreduko-
waæ rozmiary rozdzielnicy, co 
skutkuje zmniejszeniem jej ce-
ny. Prosty i niezawodny projekt 
minimalizuje ilośæ przegl¹dów 
oraz koszty u¿ytkowania. Rodzi-
na wy³¹czników W-VACi posia-
da zoptymalizowane kombina-
cje parametrów elektrycznych 
oraz wymiarów, co pomaga 
w wyborze wy³¹cznika oraz je-
go zamówieniu.

Wszechstronnośæ aplikacji
Szeroki zakres parametrów wy-
³¹czników pró¿niowych W-VACi 
pozwala na zastosowanie we 
wszystkich aplikacjach obiek-
tów przemys³owych, handlo-
wych, budynków u¿yteczności 
publicznej, górnictwa, przemy-
s³u morskiego i przybrze¿nego. 
Wy³¹czniki mog¹ byæ wykorzy-
stane do zabezpieczania trans-
formatorów, baterii kondensato-
rów, silników, sekcji szynowych 
i linii kablowych. Mog¹ równie¿ 
pracowaæ w specjalnych warun-
kach środowiskowych takich jak 
du¿a wysokośæ pracy, lekkie 
wstrz¹sy, wibracje i wysoka 
temperatura otoczenia. 

1. Wi¹zka przewodów obwo-
dów wtórnych

2. Uniwersalny mechanizm ro-
boczy (UMA)

3. Sprê¿yna zamykaj¹ca
4. Dźwignia rêcznego zbroje-

nia sprê¿yny

5. Amortyzator wstrz¹sów
6. Licznik cykli ³¹czeñ
7. Styki pomocnicze
8. Wtyczka obwodów wtór-

nych
9. Napêd silnikowy

10. Cewka otwieraj¹ca
Cewka zamykaj¹ca
Wyzwalacz podnapiêciowy

11. Sprê¿yna otwieraj¹ca
12. Oś napêdu
13. Mechanizm wysuwny

Wyłącznik W-VACi po zdjęciu panelu przedniego
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Akcesoria standardowe

Cewka otwierająca (SO1) Standard
Umożliwia lokalne bądź zdalne otwieranie styków głównych wyłącznika i może być sterowana 
napięciem stałym lub przemiennym.

Styki pomocnicze Standard
Standardowo wyłącznik posiada 10NO/10NZ styków pomocniczych. 6NO/6NZ styków jest 
wykorzystywanych przez wyłącznik, 4NO/4NZ mogą być wykorzystane przez użytkownika.

Dane techniczne 
Ua (DC) 24-48-60-110-125-220-250 V
Ua (AC) 110-120-220-230 V
Napięcie pracy 70…110% Ua (DC)
 85…110% Ua (AC)
Czas otwierania 40 ~ 60 ms
Napięcie izolacji 2000 V, 50/60 Hz (dla 1 min.)

Wybór 
Standard Dwie sekcje – 10NO/10NZ 
Dane techniczne
Styki klasy 1 zgodne z IEC, znamionowy prąd ciągły 10 A, 
zdolność wyłączania 440 W.
Pobór mocy:
DC:  10 A @ 24 V, 6 A @ 48 V, 5 A @ 60 V, 3 A @ 110 V,

2,8 A @ 125 V, 1,8 A @ 220 V, 1,6 A @ 250 V
AC:  15 A @ 110 V, 14 A @ 120 V, 10 A @ 220 V, 9 A @ 230 V
Napięcie izolacji 2000 V, 50/60 Hz (dla 1 min.)

Cewka zamykająca Standard
Umożliwia lokalne bądź zdalne zamykanie styków głównych wyłącznika i może być sterowana 
napięciem stałym lub przemiennym.

Styki sygnalizacji zazbrojenia sprężyny zamykającej Standard
Służą do sygnalizacji stanu naprężenia sprężyny zamykającej (zazbrojona/niezazbrojona). 
Wykorzystują mikrostyki umożliwiające zdalną sygnalizacje.

Dane techniczne 
Ua (DC) 24-48-60-110-125-220-250 V
Ua (AC) 110-120-220-230 V
Napięcie pracy 70–110% Ua (DC)
 85–110% Ua (AC)
Czas otwierania 40 ~ 60 ms
Napięcie izolacji 2000 V, 50/60 Hz (dla 1 min.)

Stan styków 
Otwarte Sprężyna zamykająca zazbrojona
Zamknięte Sprężyna zamykająca niezazbrojona
Dane techniczne
Pobór mocy:
DC:  4 A @ 24 V, 2,5 A @ 48 V, 2 A @ 60 V, 1 A @ 110 V,

0,8 A @ 125 V, 0,5 A @ 220 V, 0,4 A @ 250 V
AC:  10 A @ 110 V, 9 A @ 120 V, 5 A @ 220 V, 5 A @ 230 V
Napięcie izolacji 2000 V, 50 / 60 Hz (dla 1 min.)

Napęd silnikowy Standard
Służy do elektrycznego zazbrojenia sprężyny zamykającej styki główne wyłącznika. W przypadku 
zaniku napięcia pomocniczego, mechanizm sprężyny zamykającej może być zazbrojony ręcznie.

Styki sygnalizacji położenia członu wysuwnego Standard dla jednostek wysuwnych
Umiejscowione w członie wysuwnym, służą do sygnalizacji położenia wyłącznika w ramie 
montażowej. Wskazują czy wyłącznik jest w pozycji praca/test/wysunięty. Wykorzystane są 
również do realizacji blokady elektrycznej zabezpieczającej przed niebezpiecznymi operacjami.

Dane techniczne 
Ua (DC) 24-48-60-110-125-220-250 V
Ua (AC) 110-120-220-230 V
Napięcie pracy Otwieranie wyłącznika:
 85–110% Ua
Napięcie izolacji 2000 V, 50/60 Hz (dla 1 min.)

Dane techniczne 
Styki klasy 1 zgodne z IEC, znamionowy prąd ciągły 10 A, 
zdolność wyłączania 440 W.
Pobór mocy:
DC:  10 A @ 24 V, 7 A @ 48 V, 6 A @ 60 V, 4 A @ 110 V,

3,5 A @ 125 V, 1 A @ 220 V, 0,8 A @ 250 V
AC:  5 A @ 110 V, 5 A @ 120 V, 2,5 A @ 220 V, 2,5 A @ 230 V
Napięcie izolacji 2000 V, 50/60 Hz (dla 1 min.)

Korba wysuwu wyłącznika Standard dla jednostek wysuwnych
Służy do ręcznego wysunięcia lub wsunięcia wyłącznika w ramie montażowej. Jedna korba może 
być użyta do wszystkich wyłączników wysuwnych typu W-VACi.
 

Akcesoria opcjonalne

Druga cewka otwierająca (SO2) Opcja
Umożliwia lokalne bądź zdalne otwieranie styków głównych wyłącznika. Może zostać 
zastosowana w obwodzie całkowicie niezależnym od obwodu pierwszej cewki otwierającej SO1. 
Urządzenie może być sterowane napięciem stałym lub przemiennym.

Wyzwalacz podnapięciowy Opcja
Otwiera styki główne wyłącznika w momencie obniżenia bądź zaniku napięcia pomocniczego.
Urządzenie może być sterowane napięciem stałym lub przemiennym.

Dane techniczne 
Ua (DC) 24-48-60-110-125-220-250 V
Ua (AC) 110-120-220-230 V
Napięcie pracy 70…110% Ua (DC)
 85…110% Ua (AC)
Czas otwierania 40 ~ 60 ms
Napięcie izolacji 2000 V, 50/60 Hz (dla 1 min.)

Dane techniczne 
Ua (DC) 24-48-60-110-125-220-250 V
Ua (AC) 110-120-220-230 V
Napięcie pracy 35-0% Ua: zadziałanie wyzwalacza, 
 otwarcie wyłącznika
 70-110% Ua: brak działania wyzwalacza
Napięcie izolacji 2000 V, 50/60 Hz (dla 1 min.)

Blokada elektromagnetyczna Opcja
Urządzenie zabezpieczające mechanizm roboczy przed niebezpiecznymi czynnościami 
łączeniowymi w przypadku zaniku napięcia pomocniczego.

Blokada dla wyłączników stacjonarnych Opcja
Mechaniczne urządzenie używane w celu zapobiegnięcia przypadkowego zamknięcia wyłącznika 
przez rozładowanie sprężyny zamykającej w trakcie wsuwania bądź wysuwania. Wykorzystywane 
jest w wyłącznikach stacjonarnych, które są przerobione przez klientów na jednostki wysuwne.

Dane techniczne 
Ua (DC) 24-48-60-110-125-220-250 V
Ua (AC) 110-120-220-230 V
Napięcie pracy 85–110% Ua
Moc ciągła (Pc) DC = 5 W
 AC = 5 VA
Napięcie izolacji 2000 V, 50/60 Hz (dla 1 min.)

 

Akcesoria do wyłącznika W-VACi
Wyłączniki próżniowe W-VACi posiadają pełną gamę akcesoriów, które pasują do każdego rodzaju aparatu. Redukuje 

to ilość części magazynowanych przez klientów oraz ułatwia proces zakupu.

Monta¿ i oprzewodowanie akcesoriów jest bardzo ³atwe, co zmniejsza czas oraz koszt instalacji. Prosta i szybka wymiana akcesoriów 
mo¿e byæ dokonywana zarówno przez instalatora jak i s³u¿by utrzymania ruchu elektrycznego na obiekcie, co eliminuje koniecznośæ inter-
wencji producenta lub zewnêtrznych firm serwisowych. 
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Wykonanie wysuwne

12 kV i 17,5 kV

150 mm 210 mm 275 mm

Przód

14.5 mm502 mm

490 mm

14.5 mm

638 mm

652 mm
14.5 mm852 mm

838 mm

Bok

28
0 

m
m

15
4 

m
m

76
 m

m

20
5 

m
m

64
7 

m
m

382 mm
437.5 mm 200 mm

29
5 

m
m

31
0 

m
m

70
8 

m
m

16
7 

m
m

79
 m

m

359 mm

200 mm382 mm

29
5 

m
m

31
0 

m
m

74
3 

m
m

16
5 

m
m

366 mm

200 mm382 mm

77
 m

m

Widok 
z góry

500 mm
492 mm

150 mm150 mm

60
2 

m
m

53 mm

650 mm
640 mm

210 mm 210 mm

53 mm

59
1 

m
m

1

275 mm
838 mm
850 mm

275 mm

50 mm

59
1 

m
m

24 kV

210 mm 275 mm

Przód

14.5 mm

638 mm

652 mm
14.5 mm852 mm

838 mm

Bok

32
5 

m
m

19
8 

m
m

72
 m

m

31
0 

m
m

74
7 

m
m

382 mm
459 mm 300 mm

34
5 

m
m

19
8 

m
m

72
 m

m

31
0 

m
m

459 mm 300 mm
382 mm

83
5 

m
m

Widok 
z góry

650 mm
640 mm

210 mm 210 mm

74
7 

m
m

53 mm 50 mm

74
0 

m
m

840 mm
275 mm 275 mm

850 mm

Wymiary (mm)

Uwaga
Rysunki nie zawieraj¹ wszyst-
kich dostêpnych konfiguracji 
wy³¹czników. W celu uzyskania 
szczegó³owych rysunków dla 
wszystkich konfiguracji prosimy 
o kontakt z naszymi biurami.

Dane techniczne
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Wykonanie stacjonarne

12 kV i 17,5 kV
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Uwaga
Rysunki nie zawieraj¹ wszyst-
kich dostêpnych konfiguracji 
wy³¹czników. W celu uzyskania 
szczegó³owych rysunków dla 
wszystkich konfiguracji prosimy 
o kontakt z naszymi biurami.
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12 kV

Oznaczenie wyłącznika 12 kV W-VACi
Napięcie znamionowe (Ur) kV 12
Znamionowy 
poziom izolacji

Napięcie probiercze
o częstotliwości sieciowej (Ud)

kV 1min 28

Napięcie probiercze udarowe (Up) kV pk 75
Częstotliwość znamionowa (fr) Hz 50/60
Prąd znamionowy (Ir) A 630 630 800 1250 1250 1600 2000 2500 1) 3150 1) 2)

Znamionowy prąd wyłączalny (Isc) kA 25 kA 25 – 25 25 – 25 25 – –
26,3 kA 26,3 3) – 26,3 3) 26,3 3) – 26,3 3) 26,3 3) – –
31,5 kA – 31,5 31,5 31,5 – 31,5 31,5 31,5 31,5
40 kA – – – – 40 40 40 40 40
50 kA – – – – 50 1) 50 1) 50 1) 50 50

Znamionowy prąd załączalny (Ima) kA pk-50 Hz 25 kA 63 – 63 63 – 63 63 – –
26,3 kA 66 3) – 66 3) 66 3) – 66 3) 66 3) – –
31,5 kA – 79 79 79 – 79 79 79 79
40 kA – – – – 100 100 100 100 100
50 kA – – – – 125 1) 125 1) 125 1) 125 125

kA pk-60 Hz 25 kA 65 – 65 65 – 65 65 – –
26,3 kA – – – – – – – – –
31,5 kA – 82 82 82 – 82 82 82 82
40 kA – – – – 104 104 104 104 104
50 kA – – – – 130 1) 130 1) 130 1) 130 130

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (Ik) kA rms Taki sam jak znamionowy prąd zwarciowy wyłączalny
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (Ipk) kA pk-50/60 Hz Taki sam jak znamionowy prąd zwarciowy załączalny
Znamionowy czas trwania zwarcia (tk) s 3
Znamionowe napięcie pomocnicze (Us) V 24 - 48 - 60 - 110 - 125 - 220 - 250 DC / 120 - 220 - 230 AC
Zawartość składowej nieokresowej prądu zwarcia (Idc) % 29 …35
Napięcie powrotne przejściowe odniesione do prądu 
zwarciowego wyłącznika (Uc t3)

kV 20,6
ms 61

Szereg przestawieniowy mechanizmu roboczego O – 0,3 s – CO – 15 s – CO 4)

O – 0,3 s – CO – 180 s – CO 5)

Czas otwierania ms 50 ±10
Czas wyłączenia ms ≤ 80
Czas zamykania ms 50 ± 20
Czas zbrojenia sprężyny s ≤ 12
Znamionowy prąd ładowania linii kablowej  A, klasa 25 A, C2 
Znamionowy prąd wyłączalny
przy niezgodności faz (Id)
Przypisany wyłącznikom > 2000 A

kA obr./min 25 kA – – – – – – 6,25 – –
26,3 kA – – – – – – 6,6 – –
31,5 kA – – – – – – 7,9 7,9 7,9
40 kA – – – – – – 10 10 10
50 kA – – – – – – 12,5 12,5 12,5

Klasa wytrzymałości mechanicznej klasa M2
operacje 10 000/20 000 1)

Klasa wytrzymałości elektrycznej klasa E2
Dla systemów połączonych kablowo klasa S1
Zakres temperatury pracy °C –5…+40
Podziałka międzybiegunowa mm 150 150 150 150 210 210 210 275 275
Rozstawienie biegunów górnych/dolnych mm 205 275 275 275 310 310 310 310 310
Ciężar 6) Stacjonarny kg 25 kA 83 – 90 91 – 129 129 – –

26,3 kA 83 – 90 91 – 129 129 – –
31,5 kA – 92 93 94 – 130 130 216 217
40 kA – – – – 131 131 131 217 218
50 kA – – – – 183 184 185 218 219

Wysuwny 25 kA 110 – 122 122 – 172 172 – –
26,3 kA 110 – 122 122 – 172 172 – –
31,5 kA – 123 123 124 – 173 173 283 284
40 kA – – – – 173 173 173 284 285
50 kA – – – – 229 230 231 285 286

1)  Prosimy o kontakt z Eaton w celu potwierdzenia dostępności.
2)  Wartość 4000 A z wymuszonym chłodzeniem.
3) Testowane przy 50 Hz.
4)  Szereg przestawieniowy O–0,3 s–CO–15 s–CO dostępny dla wyłączników 12 kV do 

40 kA oraz do 2000 A.

5)  Szereg przestawieniowy O–0,3 s–CO–180 s–CO dostępny dla wszystkich 
wyłączników 12 kV i 50 kA, oraz wszystkich wyłącz. 12 kV o prądzie znamionowym 
>= 2500 A.

6) Ciężar w zależności od konfi guracji wyłącznika ±3 kg.

Dane elektryczne
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17,5 kV

Oznaczenie wyłącznika 17,5 kV W-VACi
Napięcie znamionowe (Ur) kV 17,5
Znamionowy 
poziom izolacji

Napięcie probiercze
o częstotliwości sieciowej (Ud)

kV 1min 38

Napięcie probiercze udarowe (Up) kV pk 95
Częstotliwość znamionowa (fr) Hz 50 / 60
Prąd znamionowy (Ir) A 630 630 800 1250 1250 1600 2000 2500 1) 3150 1) 2)

Znamionowy prąd wyłączalny (Isc) kA 25 kA 25 – 25 25 – 25 25 – –
31,5 kA – 31,5 31,5 31,5 – 31,5 31,5 31,5 31,5
40 kA – – – – 40 40 40 40 40
50 kA – – – – 50 1) 50 1) 50 1) 50 50

kA pk-50 Hz 25 kA 63 – 63 63 – 63 63 – –
Znamionowy prąd załączalny (Ima) 31,5 kA – 79 1) 79 1) 79 1) – 79 79 79 79

40 kA – – – – 100 100 100 100 100
50 kA – – – – 125 1) 125 1) 125 1) 125 125

kA pk-60 Hz 25 kA 65 – 65 65 – 65 65 – –
31,5 kA – 82 82 82 – 82 82 82 82
40 kA – – – – 104 104 104 104 104
50 kA – – – – 130 1) 130 1) 130 1) 130 130

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (Ik) kA rms Taki sam jak znamionowy prąd zwarciowy wyłączalny
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (Ipk) kA pk-50/60 Hz Taki sam jak znamionowy prąd zwarciowy załączalny
Znamionowy czas trwania zwarcia (tk) s 3
Znamionowe napięcie pomocnicze (Us) V 24 – 48 – 60 – 110 – 125 – 220 – 250 DC / 120 – 220 – 230 AC
Zawartość składowej nieokresowej prądu zwarcia (Idc) % 29–35
Napięcie powrotne przejściowe odniesione do prądu 
zwarciowego wyłącznika (Uc t3)

kV 30
ms 71

Szereg przestawieniowy mechanizmu roboczego O–0,3 s–CO–15 s–CO 3)

O–0,3 s–CO–180 s–CO 4)

Czas otwierania ms 50 ±10
Czas wyłączenia ms ≤ 80
Czas zamykania ms 50 ±20
Czas zbrojenia sprężyny s ≤ 12
Znamionowy prąd ładowania linii kablowej  A, klasa 31,5 A, C2
Znamionowy prąd wyłączalny
przy niezgodności faz (Id)
Przypisany wyłącznikom > 2000 A

kA obr./min 25 kA – – – – – – 6,25 – –
31,5 kA – – – – – – 7,9 7,9 7,9
40 kA – – – – – – 10 10 10
50 kA – – – – – – 12,5 12,5 12,5

Klasa wytrzymałości mechanicznej klasa M2
operacje 10 000/20 000 1)

Klasa wytrzymałości elektrycznej klasa E2
Dla systemów połączonych kablowo klasa S1
Zakres temperatury pracy °C –5…+40
Podziałka międzybiegunowa mm 150 150 150 150 210 210 210 275 275
Rozstawienie biegunów górnych/dolnych mm 205 275 275 275 310 310 310 310 310
Ciężar 5) Stacjonarny kg 25 kA 84 – 91 92 – 130 130 – –

31,5 kA – 93 93 93 – 131 131 218 219
40 kA – – – – 132 132 132 219 220
50 kA – – – – 185 186 187 220 221

Wysuwny 25 kA 111 – 123 124 – 173 173 – –
31,5 kA – 124 124 125 – 174 174 285 286
40 kA – – – – 174 174 174 286 287
50 kA – – – – 231 232 233 287 288

1) Prosimy o kontakt z Eaton w celu potwierdzenia dostępności.
2) Wartość 4000 A z wymuszonym chłodzeniem.
3) Szereg przestawieniowy O–0,3 s–CO–15 s–CO dostępny dla wyłączników 17,5 kV do 40 kA oraz do 2000 A.
4)  Szereg przestawieniowy O–0,3 s–CO–180 s–CO dostępny dla wszystkich wyłączników 17,5 kV 50 kA, oraz wszystkich wyłączników 17,5 kV o prądzie znamionowym 

>= 2500 A.
5) Ciężar w zależności od konfi guracji wyłącznika ±3 kg.
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24 kV

Oznaczenie wyłącznika 24 kV W–VACi
Napięcie znamionowe (Ur) kV 24
Znamionowy 
poziom izolacji

Napięcie probiercze
o częstotliwości sieciowej (Ud)

kV 1min 50

Napięcie probiercze udarowe (Up) kV pk 125
Częstotliwość znamionowa (fr) Hz 50 / 60
Prąd znamionowy (Ir) A 800 800 1) 1250 1) 1600 2000 2500 1)

Znamionowy prąd wyłączalny (Isc) kA 20 kA 20 – – – – –
25 kA – 25 25 25 25 25

Znamionowy prąd załączalny (Ima) kA pk-50 Hz 20 kA 50 – – – – –
25 kA – 63 63 63 63 63

kA pk-60 Hz 20 kA 52 – – – – –
25 kA – 65 65 65 65 65

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (Ik) kA rms Taki sam jak znamionowy prąd zwarciowy wyłączalny
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (Ipk) kA pk-50/60 Hz Taki sam jak znamionowy prąd zwarciowy załączalny
Znamionowy czas trwania zwarcia (tk) s 3
Znamionowe napięcie pomocnicze (Us) V 24 – 48 – 60 – 110 – 125 – 220 – 250 DC / 120 – 220 – 230 AC
Zawartość składowej nieokresowej prądu zwarcia (Idc) % 29 …31
Napięcie powrotne przejściowe odniesione do prądu 
zwarciowego wyłącznika (Uc t3)

kV 41,2
ms 87

Szereg przestawieniowy mechanizmu roboczego O–0,3 s–CO–15 s–CO O–0,3 s–CO–180 s–CO
Czas otwierania ms 50 ±10
Czas wyłączenia ms ≤ 80
Czas zamykania ms 50 ±20
Czas zbrojenia sprężyny s ≤ 12
Znamionowy prąd ładowania linii kablowej A, klasa 31,5 A, C2
Znamionowy prąd wyłączalny
przy niezgodności faz (Id)
Przypisany wyłącznikom > 2000 A

kA rms 20 kA – – – – – –
25 kA – – – – 6,3 6,3

Klasa wytrzymałości mechanicznej klasa M2
operacje 10 000/20 000 1)

Klasa wytrzymałości elektrycznej klasa E2
Dla systemów połączonych kablowo klasa S1
Zakres temperatury pracy °C –5…+40
Podziałka międzybiegunowa mm 210 210 210 275 275 275
Rozstawienie biegunów górnych/dolnych mm 310 310 310 310 310 310
Ciężar 2) Stacjonarny kg 20 kA 104 – – – – –

25 kA – 156 157 157 158 159
Wysuwny 20 kA 142 – – – – –

25 kA – 232 233 234 234 235

1) Prosimy o kontakt z Eaton w celu potwierdzenia dostępności.
2) Ciężar w zależności od konfi guracji wyłącznika ±3 kg.
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Przekaźniki zabezpieczeniowe i sterowniki polowe

MR, MC
Automatyka zabezpieczeniowa



Typy przekaźników zabezpieczeniowych MR 1) MC 2)

• Zabezpieczenie kierunkowe MRA4 MCA4

• Zabezpieczenie nadpr¹dowe i ziemnozwarciowe MRI4

• Zabezpieczenie napiêciowe i czêstotliwościowe MRU4

• Zabezpieczenie silnikowe MRM4

• Zabezpieczenie silnikowe z pomiarem napiêcia MRMV4

• Zabezpieczenie generatorów z pomiarem napiêcia MCGV4 3)

• Zabezpieczenie ró¿nicowe generatora MCDGV4 3)

• Zabezpieczenie ró¿nicowe transformatora MRDT4

• Zabezpieczenie ró¿nicowe transformatora z pomiarem napiêcia MCDTV4 3)

• Zabezpieczenie ró¿nicowe mocy z pomiarem napiêcia MCDLV4 3)

1) MR – zabezpieczenie 
2) MC – zabezpieczenie + sterownik polowy
3) Proszê pytaæ o dostêpnośæ

Zabezpieczenia dla każdej aplikacji 

Eaton dostarcza zaawansowane systemy zabezpieczeń 

dla układów średniego i niskiego napięcia. Przekaźniki 

zabezpieczeniowe wyposażone są w komponenty na ba-

zie mikroprocesorów, które eliminują błędne zadziałania, 

uszkodzenia izolacji, zabezpieczają silniki i łączniki oraz 

dostarczają informacji tak, aby pomóc użytkownikowi 

w lepszym zarządzaniu systemem.

Linia przekaźników Eaton jest ju¿ czwart¹ generacj¹ przekaźników 
zabezpieczeniowych, pracuj¹cych w technologii procesorów dwur-
dzeniowych. 
Poprzez ci¹g³y rozwój nowoczesnej technologii – z wykorzystaniem 
mikroprocesorów – firma Eaton ma znacz¹cy wk³ad w poprawê 
niezawodności zasilania. 
• Przekaźniki Eaton spe³niaj¹ normê IEC 61850.
• Standardowo, urz¹dzenia s¹ w pe³ni wyposa¿one we wszystkie 

funkcje wymagane przez dedykowane aplikacje. Na przyk³ad, 
przekaźnik zabezpieczeniowy MRA4 posiada takie funkcje zabez-
pieczeniowe, jak automatyka SPZ, ko³ysanie mocy, df/dt
(ROCOF) oraz sześæ stopni zabezpieczenia czêstotliwościowego 
Q->U<LVRT.

• Wszystkie urz¹dzenia przekaźnikowe Eaton posiadaj¹ czyteln¹ 
instrukcjê obs³ugi.

• Wszystkie wejścia pr¹dowe oraz pr¹du doziemnego s¹ w wyko-
naniu na 1 A lub 5 A.

• Wszystkie zaciski mog¹ byæ ³atwo usuniête, z³¹cza pr¹dowe wy-
posa¿one s¹ w automatyczne zwieracze. Przy pomocy oprogra-
mowania mo¿na dostosowaæ napiêcie znamionowe wejśæ napiê-
ciowych oraz progów czu³ości wejśæ cyfrowych. Szeroki zakres 
napiêæ zasilania pokrywa wszystkie standardowe napiêcia po-
mocnicze, zarówno dla napiêæ AC oraz DC. Zintegrowany reje-
strator z pamiêci¹ trwa³¹ zapisuje zdarzenia o czasie trwania do 
120 s z 32 próbkami na cykl. 
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MRA4

Zabezpieczenie kierunkowe
MRA4 jest dedykowany do za-
bezpieczania pól zasilaj¹cych 
i odp³ywowych w rozdzielnicach 
średniego napiêcia i mo¿e byæ 
stosowany do ochrony sieci 
i generatorów.

MRM4

Zabezpieczenie kierunkowe
MCA4 zosta³ zaprojektowany 
do ochrony i sterowania pól 
średniego napiêcia. Oprócz wie-
lu funkcji zabezpieczeniowych, 
sterowanie ³¹cznikiem mo¿e 
byæ w pe³ni monitorowane 
i kontrolowane dziêki sterowa-
niu zdalnemu lub miejscowe-
mu.

MRI4

Zabezpieczenie nadpr¹dowe 
i ziemnozwarciowe
MRI4 jest przekaźnikiem nad-
pr¹dowym i ziemnozwarcio-
wym bez funkcji kierunkowych. 
Przekaźnik ten jest stosowany 
w polach zasilaj¹cych i odp³ywo-
wych. Mo¿e byæ równie¿ u¿yty 
jako przekaźnik dobezpieczaj¹cy 
w systemach ochrony ró¿nico-
wopr¹dowej.

MRU4

Zabezpieczenie napiêciowe 
i czêstotliwościowe 
MRU4 zosta³ zaprojektowany 
do ochrony wyposa¿enia elek-
trycznego przed niebezpieczny-
mi zmianami napiêcia zasilaj¹-
cego oraz czêstotliwości i sto-
sowany jest dla ochrony szyn 
zbiorczych, generatorów i pól 
odp³ywowych.

MRM4

Zabezpieczenie silnikowe 
MRM4 jest dedykowany do za-
bezpieczania silników. Wyposa-
¿ony jest we wszystkie funkcje 
zabezpieczeniowe bazuj¹ce na 
pomiarze pr¹du, jak równie¿ 
funkcje monitoringu takie jak 
rozruch silnika oraz nieudany 
rozruch.

MRMV4

Zabezpieczenie silnikowe 
z pomiarem napiêcia 
W porównaniu do MRM4, prze-
kaźnik MRMV4 charakteryzuje 
siê równie¿ pomiarem napiêcia, 
st¹d te¿ daje mo¿liwośæ moni-
torowania mocy, napiêcia i czê-
stotliwości.

MCGV4

Zabezpieczenie generatora 
z pomiarem napiêcia 
Przekaźnik MCGV4 zabezpiecza 
generatory elektryczne w sze-
rokim zakresie czêstotliwości. 
W zakresie ochrony dostêpne 
s¹ rozmaite funkcje zabezpie-
czeniowe, takie jak zabezpie-
czenie nadpr¹dowe, utrata 
wzbudzenia, przewzbudzenie, 
kontrola mocy i wspó³czynnika 
mocy, monitoring napiêcia i czê-
stotliwości.

MRDT4

Zabezpieczenie ró¿nicowe 
transformatora bez funkcji 
kierunkowych
MRDT4 jest przekaźnikiem ró¿-
nicowym dedykowanym do 
ochrony transformatorów dwu-
uzwojeniowych. Przekaźnik ten 
mo¿e byæ równie¿ wykorzysta-
ny jako zabezpieczenie ró¿nico-
we generatora lub s³u¿yæ jako 
dobezpieczenie. 

Kompletny zakres przekaźników 

zabezpieczeniowych 
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Przekaźniki zabezpieczeniowe MRA4 MCA4 MRI4 MRU4 MRM4 MRMV4 MCGV4 MRDT4

Funkcja zabezpieczeniowa ANSI
Nadprądowa fazowa (bezkierunkowa) 50/51 – – 6 – 6 6 – 4/6*
Nadprądowa fazowa (bezkierunkowa i kierunkowa) 50/51/67 6 6 – – – – 6 –
Nadprądowa z blokadą napięcia 51V ● ● – – – ● ● –
Nadprądowa z kontrolą napięcia 51C ● ● – – – ● ● –
Nadprądowa składowej zerowej prądu (bezkierunkowa) 50N/51N – – 4 – 4 4 – 4
Nadprądowa składowej zerowej prądu (bezkierunkowa i kierunkowa) 50N/51N/67N ● ● – – – – 4 –
Asymetria prądowa 46 2 2 2 – 2 2 2 2
Przeciążeniowa cieplna 49 ● ● ● – ● ● ● ●
Pod/nad-napięciowa 27/59 6 6 – 4/6* – 6 6 –
Nadnapięciowa składowej zerowej napięcia 59N 2 2 – 2 – 2 2 –
Pod/nad- częstotliwościowa 81 U/O 6 6 – 6 – 6 6 –
Wykrywanie harmonicznych IH2( drugiej harm.) ● ● ● – – – ● ●
Kontrola przekładników napięciowych 60FL ● ● – ● – ● ● ●
Kontrola przekładników prądowych 60L ● ● ● – ● ● ● ●
Automatyka SPZ 79 ● ● ● – – – – –
Nadnapięciowa składowej przeciwnej napięcia 47 6 6 – 6 – 6 6 –
Funkcja wyzwolenia 86 ● ● ● ● ● ● ● ●
Lokalna rezerwa wyłącznikowa 50BF ● ● ● ●* ● ● ● ●
Kontrola obwodu wyłączenia 74TC ● ● ● ● ● ● ● ●
Chwilowa zmiana częstotliwości df/dt (ROCOF) 81R ● ● – ● – ● ● –
Kołysanie mocy 78 ● ● – ● – ● ● –
Pomiary mocy: P, Q, Qr, S, Pr 32F, 37F, 32Q, 

37Q, 37QR, 
32S, 37S, 37R

6 6 – – – 6 6 –

Współczynnik mocy cos φ 55 2 2 – – – 2 2 –
Zabezpieczenie QU (podnapięciowe kierunkowe mocy biernej) ● ● – – – – ● –
Kontrola synchronizmu 25 ●* ● – ●* – – ● –
Utrata obciążenia 37 ●* ● ●* – – – ● ●*
Podprądowa I< 37 – – – – 2 2 2 –
Załączenie na uszkodzenie ●* ● ●* – ● ● ● ●*
Kontrola rozruchu silnika – – – – ● ● – –
Ochrona od zablokowanego wirnika 49S/51 – – – – 2 2 – –
Ochrona JAM 50J – – – – ● ● – –
LVRT ● ● – ●* – – ● –
Nastawy parametrów zabezpieczeniowych 4 4 4 4 4 4 4 4
Zmiana kierunku obrotów ● ● ● – ● ● ● ●
Rejestrator zdarzeń/uszkodzeń ● ● ● ● ● ● ● ●
Rejestrator pobudzeń/trendów ●* ● ●* ●* ● ● ● ●*
Różnicowoprądowa transformatora (2-uzw.) 87T – – – – – – – 2
Ziemnozwarciowa 87N(64REF) – – – – – – – 2
Przewzbudzenie V/Hz 24 – – – – – – ● –
Utrata wzbudzenia 40 – – – – – – ● –
Ziemnozwarciowa stojana 3 harm. 59TN/27TN – – – – – – ● –
Sterowanie
Funkcjonalność sterowania do 6 rozdzielnic – ● – – – – ● –
Funkcjonalność sterowania dla jednej rozdzielnicy ●* – ●* ●* ● ● – ●*
Logika (do 80 warunków) ●* ● ●* ●* ● ● ● ●*
Funkcje pomiarowe
Prądy: IL1, IL2, IL3, IE, I0, I1, I2 ● ● ● – ● ● ● ●
Prądy: IL1H2, IL2H2, IL3H2, IEH2 ● ● ● – – – ● ●
Przeciążenie θ ● ● ● – ● ● ● ●
Napięcia: VL1, VL2, VL3, VL12, VL23, VL31, VE, V0, V1, V2 ● ● – ● – ● ● –
Częstotliwość f ● ● – ● – ● ● –
Moc: P, Q, S, Pr, PF (cos φ), Wp+, Wp–, Wq+, Wq– ● ● – – – ● ● –
Wejścia/wyjścia
Ilość wyjść przekaźnikowych 1) 7 7 6 6 6 1)/4 1) 7 11 7
Ilość opcjonalnych wyjść przekaźnikowych 1) 6/○ 6/○ – – – 6/○ – 6/○
Ilość wejść binarnych 1) 8 8 8 8 8 1)/4 1) 8 16 8
Ilość opcjonalnych wejść binarnych * 1) 8/○ 8/○ – – – 8/○ – 8/○
Ilość analogowych wejść i wyjść 1) – – – – 0/1 1) – 2+2 –
Komunikacja 
IEC61850 (interfejs RJ45) ○* ○ ○* ○* ○ ○ ○ ○*
MODBUS RTU (poprzez złącze światłowodowe (FO) lub RS485) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
IEC60870-5-103 (poprzez złącze światłowodowe (FO) or RS485) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Modbus TCP (interfejs RJ45) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Profi bus DP (via LWL or RS485) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Interfejs IRIG-B (synchronizacja czasu) ● ● ● ● ● ● ● ●

• = standard; ○ = opcjonalne, 1) = w zale¿ności od typu urz¹dzenia; * = informacje o dostêpności na zapytanie.

Funkcje
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Charakterystyka przekaźników 

zabezpieczeniowych 

Przyjazne oprogramowanie 

Nasze narzêdzie programowe oferuje:
• menu nastaw parametrów, w³¹cznie ze sprawdzeniem popraw-

ności statusów,
• konfiguracjê off-line wszystkich typów przekaźników,
• odczyt i przetwarzanie danych statystycznych i wartości pomiaro-

wych,
• funkcje sprawdzania,
• wyświetlacz statusu urz¹dzenia,
• analizê b³êdów wraz z pamiêci¹ zdarzeñ i uszkodzeñ,
• aautomatyczn¹ aktualizacjê oprogramowania przy pod³¹czeniu 

nowego, starszego lub nieznanego urz¹dzenia.

Wizualizacja danych

Stosuj¹c przekaźniki Eaton rejestracja b³êdów staje siê czytelna 
i jasna:
• analiza i graficzne przedstawienie rejestracji b³êdów,
• przedstawianie rejestracji analogowych i binarnych z zawartości¹ 

32 próbek na okres,
• natychmiastowe obliczenie pomiarów indywidualnych,
• Import i eksport rejestracji uszkodzeñ w formatach ASCII i COM-

TRADE.

Intuicyjna obsługa 

wraz z opisami pomocniczymi

Test kontrolny

zapobiega u¿yciu niew³aściwych wejśæ 

Interfejs sterowania 

poprzez po³¹czenie z systemem SCADA

Międzynarodowe certyfikaty

KEMA, UL, Gost-R, CSA

Szeroki zakres napięcia zasilającego 

dla wszystkich standardowych wartości napiêæ pomocniczych

Wejścia prądowe 

1 A lub 5 A

Napięcia znamionowe 

i progi wyzwalania regulowane dla wejśæ binarnych 

Przekaźniki zabezpieczeniowe są idealnie dopasowane do zastosowania 

w rozdzielnicach średniego napięcia firmy Eaton

Power Xpert® UXPower Xpert® FMXXiria E
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Katalog produktów 
średniego napięcia
Rozdzielnice

Wyłączniki

Przekaźniki zabezpieczające

© Eaton Electric Sp. z o.o. 
Wszelkie prawa zastrze¿one
Wydrukowano w Polsce
Maj 2013

Eaton jest zarejestrowanym znakiem 
towarowym firmy Eaton Corporation.

Wszystkie znaki towarowe s¹ w³as-
ności¹ ich w³aścicieli.

Poniewa¿ nasze produkty s¹ stale 
udoskonalane, zastrzegamy sobie prawo 
do wprowadzenia zmian w wygl¹dzie       
i danych technicznych bez wcześniejszego 
uprzedzenia. Dane zawarte w niniejszej 
publikacji s³u¿¹ jedynie celom 
informacyjnym i nie mog¹ byæ podstaw¹ 
roszczeñ prawnych.

Polska
Internet: www.moeller.pl

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

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

Biuro Poznañ
61-131 Poznañ 
ul. Abpa A. Baraniaka 88 bud. C
tel./fax: (61) 863 83 55
tel./fax: (61) 867 75 44
e-mail: pl-poznan@eaton.com

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

Sektor elektryczny Eaton jest globalnym liderem w dziedzinie dystrybucji zasilania 
i zabezpieczenia obwodów; zabezpieczenia zasilania zapasowego; regulacji 
i automatyki; oświetlenia i bezpieczeñstwa; rozwi¹zañ strukturalnych i sprzêtu 
instalacyjnego; rozwi¹zañ do pracy w surowych i niebezpiecznych warunkach; 
a tak¿e us³ug in¿ynieryjnych. Dziêki swojemu zestawowi globalnych rozwi¹zañ 
Eaton jest w stanie sprostaæ najbardziej krytycznym wyzwaniom w zarz¹dzaniu 
zasilaniem elektrycznym dnia dzisiejszego.

Eaton to zró¿nicowane przedsiêbiorstwo zarz¹dzaj¹ce energi¹, oferuj¹ce 
energooszczêdne rozwi¹zania wspomagaj¹ce efektywne zarz¹dzanie 
wykorzystaniem energii elektrycznej, hydraulicznej i mechanicznej. Nasza firma 
jest ogólnoświatowym liderem w kilku dziedzinach. S¹ to m.in.: produkty 
elektryczne, systemy i us³ugi zwi¹zane z jakości¹, dystrybucj¹, kontrol¹                  
i przesy³em energii, oświetlenie i okablowanie, komponenty hydrauliczne, 
systemy i us³ugi zwi¹zane z wyposa¿eniem przemys³owym i przenośnym, paliwo 
lotnicze, systemy hydrauliczne i pneumatyczne wykorzystywane komercyjnie 
oraz przez przemys³ zbrojeniowy, uk³ady przeniesienia napêdu i uk³ady napêdowe 
dla pojazdów ciê¿arowych oraz osobowych zwiêkszaj¹ce wydajnośæ 
i bezpieczeñstwo oraz zmniejszaj¹ce zu¿ycie paliwa. W 2012 roku firma Eaton 
naby³a Cooper Industries plc. Eaton zatrudnia oko³o 100 000 pracowników            
i oferuje swoje produkty w ponad 150 krajach.

Wiêcej informacji znajd¹ Pañstwo na stronie www.eaton.eu.




