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1. Informacje ogólne
1.1 Wprowadzenie

1.3 Zasady bezpieczeństwa dotyczące instalacji SN

Ostrzeżenie
W przypadku nieprzestrzegania niezbędnych

Rozdzielnica Xiria powinna być obsługiwana przez

procedur czynności wykonywane w obrębie

wykwalifikowany personel upoważniony do wykonywania

instalacji SN mogą zagrażać życiu.

operacji łączeniowych zgodnie z lokalnymi wymaganiami
i przepisami prawa oraz wewnątrzzakładowymi procedura-

Przed przystąpieniem do pracy w obrębie instalacji SN

mi obsługi urządzeń średniego napięcia.

należy zawsze przedsięwziąć stosowne środki ostrożności.

Celem niniejszej instrukcji jest dostarczenie użytkownikowi

Użytkownik musi mieć uprawnienia do wykonywania

informacji dotyczących prawidłowego instalowania,

czynności łączeniowych, co oznacza konieczność posiada-

podłączania i obsługi rozdzielnicy Xiria. W niezbędnych

nia kwalifikacji zgodnych z lokalnymi wymaganiami

przypadkach instrukcja zawiera również ostrzeżenia przed

i obowiązującymi przepisami prawa. Członkowie personelu

potencjalnymi zagrożeniami, które mogą wystąpić w przy-

obsługi powinni być ubrani w stosowną odzież roboczą.

padku nieprzestrzegania opisanych w niej procedur.

Osoba kierująca pracami ma obowiązek dopilnowania, aby

Jakiekolwiek naprawy rozdzielnicy muszą być wykonywane

wszystkie prace były wykonywane zgodnie z obowiązujący-

przez firmę Eaton Electric lub pod nadzorem jej przedstawi-

mi przepisami i normami.

ciela. W związku z tym instrukcja nie zawiera żadnych

Rozdzielnica Xiria została zaprojektowana w sposób

informacji dotyczących napraw.

przewyższający wymagania wszystkich odnośnych
przepisów. Ponadto obudowy elementów obwodów

1.2 Objaśnienie znaczenia ostrzeżeń

pierwotnych są łukochronne, a wbudowane blokady
uniemożliwiają wykonywanie niebezpiecznych operacji.

W instrukcji zastosowano następujące oznaczenia w celu
zwrócenia uwagi na ważne informacje dotyczące bezpie-

Czynności obsługowe wykonywane po uprzednim

czeństwa:

odizolowaniu urządzenia
Wyłączenie rozdzielnicy w celu przeprowadzenia czynności

Zagrożenie dla życia
To ostrzeżenie sygnalizuje, że nieprzestrzeganie
określonych instrukcji bezpieczeństwa BĘDZIE
SKUTKOWAĆ poważnymi i trwałymi obrażeniami
ciała lub nawet śmiercią.

na izolowanym systemie powinno przebiegać w następujący sposób:
Kolejność działań:
1. wyłączenie wyłącznika lub rozłącznika próżniowego;
2. odłączenie odłączniko-uziemnika od systemu szyn
zbiorczych i przyłączenie go do szyny uziemiającej;
3. zabezpieczenie odłączniko-uziemnika przed możliwo-

Ostrzeżenie
To ostrzeżenie sygnalizuje, że nieprzestrzeganie
określonych instrukcji bezpieczeństwa MOŻE
SKUTKOWAĆ poważnymi obrażeniami ciała lub
nawet śmiercią.

ścią ponownego przełączenia go w pozycję szyn
zbiorczych;
4. sprawdzenie, czy urządzenie jest bez napięcia;
5. wykonanie odpornego na zwarcie uziemienia poprzez
zamknięcie wyłącznika lub rozłącznika próżniowego
oraz jeśli jest to wymagane widocznego uziemienia
świadczącego o trwających pracach.

Uwaga

Bezpieczny obszar roboczy

W ten sposób oznaczane są informacje dodatkowe.

Drogi dostępu i ewakuacji nie mogą być nigdy w żaden

Oznaczenie to zwraca również uwagę użytkownika

sposób zatarasowane. Na drogach dostępu i ewakuacji

na możliwe problemy.

oraz w ich pobliżu nie wolno pozostawiać żadnych
materiałów łatwopalnych. Materiałów łatwopalnych nie
wolno przechowywać w miejscach, w których istnieje

Wskazówka
Wskazówki to sugestie i porady, jak użytkownik
może wykonywać pewne czynności łatwiej lub
wygodniej.

możliwość wystąpienia łuku elektrycznego.
Postępowanie w przypadku pożaru
W żadnym wypadku nie wolno przystępować do gaszenia
pożaru rozdzielnicy przed jej całkowitym odłączeniem spod
napięcia; dotyczy to aparatury łączeniowej zarówno
obwodów pierwotnych, jak i wtórnych. Prąd elektryczny
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może przepłynąć przez sprzęt gaśniczy nawet w przypadku
stosowania nie przewodzących środków gaśniczych.
Pożaru urządzenia nie wolno w żadnym wypadku gasić
wodą. Nie wolno dopuścić do przedostania się wody do
wnętrza urządzenia. W przypadku gaszenia pożaru
w obszarze znajdującym się wokół urządzenia należy
zachować stosowną odległość od urządzenia.
1.4 Narzędzia, środki pomocnicze i sprzęt ochronny
Narzędzia, środki pomocnicze i sprzęt ochronny muszą
spełniać wymagania krajowych i międzynarodowych norm
w zakresie ich obowiązywania.
Rysunki i dokumentacja
Musi być dostępna aktualna dokumentacja instalacji
elektrycznej umożliwiająca właściwe zrozumienie schematu
ideowego rozdzielnicy.
Znaki ostrzegawcze
Podczas wykonywania czynności obsługowych należy
umieścić na rozdzielnicy odpowiednie znaki ostrzegawcze
w celu zwrócenia uwagi na możliwe zagrożenia. Znaki
ostrzegawcze muszą spełniać wymagania odpowiednich
norm i przepisów.
Bezpieczne wykonywanie pomiarów
Tylko odpowiedni i bezpieczny sprzęt pomiarowy może być
używany w celu bezpiecznego wykonywania pomiarów
w obrębie urządzenia. Przyrządy pomiarowe muszą zostać
skontrolowane przed i po użyciu. Przyrządy te należy
również poddawać okresowym kontrolom zgodnie z odpowiednimi przepisami.
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1.5 Zastosowane normy i wytyczne
Tabela 1: Stosowne aktualne normy dotyczące produktu
Norma

Tytuł

IEC62271-1

Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Postanowienia wspólne.

IEC62271-100

Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego

IEC62271-102

Odłączniki i uziemniki wysokiego napięcia prądu przemiennego

IEC62271-103

Łączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego

IEC62271-200

Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcia znamionowe powyżej 1 kV i do
52 kV włącznie.

IEC62271-304

Dodatkowe wymagania dla rozdzielnic osłoniętych od 1 kV do 52 kV do stosowania w surowych
warunkach klimatycznych.

IEC60529

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy

IEC60044-1

Przekładniki – Przekładniki prądowe

IEC60044-2

Przekładniki – Przekładniki napięciowe

EN50181

Przepusty kablowe powyżej 1 kV i do 36 kV

ISO 9001-2000

Jakość

ISO 14001

Zarządzanie środowiskowe

1.6 Informacje dotyczące produktu
Rozdzielnica zaopatrzona jest w tabliczki znamionowe
umieszczone na lewej wewnętrznej ściance przedziału
kablowego w każdym polu (patrz Rysunki 1-1 do 1-6).
Na tabliczce znamionowej pola umieszczono następujące
dane:
• typ łącznika oraz dane techniczne
• numer seryjny oraz rok produkcji
Eaton Electric B.V. Medium Voltage
P.O. box 23, 7550 AA Hengelo,
The Netherlands

EATON

M.V. SWITCHGEAR

IEC 62271-200

system: XIRIA r2,9 AIR INSULATED

w.o. no.: 539660

Powering Business worldwide

Year of man.: 2010

Serialno: 1034XIRA290850041
Ur 24  kV

Up 125  kV

Ir 630  A

Ik

IAC       AFL

Ua 24   VDC

16   kA

Ud

50  V

fr 50/60 Hz

Ip

40  kA

tk 1

s

Main switching device: 16kA-1s

Rysunek 1‑1: Przykład tabliczki znamionowej rozdzielnicy
CIRCUIT-BREAKER

IEC 62271-100

type:     NVR12AA-2402                         R2.9

GENERAL PURPOSE SWITCH

IEC 62271-102

type:     SVR14AA-2406                      R2.9

Class: E3

Ur

24

kV

Up

125

kV

Ir

630

A

Ik

16

kA

tk

1

s

Ima

16

kA

I1

630

A

I2a

630

A

I4a

31,5

A

I6a

240

A

I6b

55

A

n

100

Ua

24

V CD

Ur

24

kV

Up

125

kV

Ir

200

A

Classification E3

Ik

16

kA

tk

0,6

s

Ic

31,5

A

For more information refer to main nameplate

Isc

16

kA

DUcomponent

35

%

Lma

16

kA

Ua

24

V DC

Rysunek 1‑3: Przykład tabliczki pola rozłącznikowego

Operating sequence: O – 3 min. – CO – 3 min. – CO
Classification E2 C2

Rysunek 1‑2: Przykład tabliczki pola wyłącznikowego
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CURRENT TRANSFORMER

IEC 60044-1

type:         CTB 90

Make: EATON

75/5 A
5 VA   Cl. 0,2 ext. 120%

L1 – L2 – L3

/A
   VA   Cl. 0,2 ext. 120%
/A
   VA   Cl. 0,2 ext. 120%
Ip  50  A

Ik  20  kA

tk 3 s

Rysunek 1‑4: Tabliczka znamionowa przekładników prądowych pomiarowych
CURRENT TRANSFORMER

IEC 60044-1

type:         WIC1-W3H1

Make: ELEQ

S1 – S2

28,8/0,075 A

L1 – L2 – L3

0,1 VA Cl. 5P80
C-D

28,8/0,288 A

Test winding

10 A 3 s

L1 – L2 – L3

For system information refer to  main plate

Rysunek 1‑5: Tabliczka znamionowa przekładników prądowych zabezpieczeniowych
VOLTAGE TRANSFORMER

IEC 60044-2

type:         UNECAK 12 D1.E

Make: ELEQ

A-N

10000/√3

a1-n

100/√3

7,5 V

Cl. 0,2

Sth.

400 VA

da-dn

100/3

30 VA

Cl. 3P

Sth.

100 VA

12–28–75 kV

1,9Ur – 8 h

Rysunek 1‑6: Tabliczka znamionowa przekładników napięciowych pomiarowych

Dane techniczne:
Ogólne:
Napięcie znamionowe
Napięcie probiercze udarowe
Napięcie probiercze o częstotliwości sieci
Częstotliwość znamionowa

kV
kV
kV-1m
Hz

Stopień ochrony podczas pracy
Stopień ochrony z otwartymi pokrywami
Klasyfikacja zgodnie z IEC 62271-200:
Utrata ciągłości pracy
Klasa przedziałów
Odporność na łuk wewnętrzny (IAC)
Znamionowy prąd zwarciowy
Znamionowy prąd zwarciowy w przedziale kablowym
Znamionowy prąd zwarciowy w przedziale kablowym
– alternatywnie
Zakres temperatur
Maksymalna wysokość n.p.m.
Średnie straty energii – na pole
Emisja hałasu

8
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7.2
12
17.5
24
40
60
75/95
95
125
10
20
28/38/42
38
50
---------------------- 50–60 ------------------------------------------------------ IP31D ----------------------------------------------------- IP2X -----------------------------------

kA-s
kA-s
kA-s

---------------------- LSC2B ----------------------------------------------------- PM ---------------------------------------------------------- AFL ----------------------------------20-1
20-1
20-1
16-1
16-1
16-1
16-1
16-1
16-1
16-1
20-1
20-1
20-1
16-1
16-1

°C
m
W
dB(A)

------------------- –25 +40 --------------------------------------------------- 1000 -------------------------------------------------------- 100 --------------------------------------------------------- <70 -------------------------------------

EATON

Xiria

System szyn zbiorczych:
Prąd znamionowy
Znamionowy prąd zwarciowy
Znamionowy prad zwarciowy – alternatywnie
Znamionowy prąd szczytowy wytrzymywany
Wyłącznik:
Prąd znamionowy
Znamionowy prąd zwarciowy wyłączalny
Znamionowy prąd zwarciowy załączalny
Klasa znamionowego prądu pojemnościowego
Znamionowy prąd wyłączalny ładowania kabli
Stała czasowa DC
Składowa DC
Klasa wytrzymałośi mechanicznej
Klasa wytrzymałośc mechanicznej jako uziemnika
Klasa wytrzymałośi mechanicznej odłącznika

A
kA-s
kA-s
kA

---------------------- 630 ----------------------------------20-1
20-1
20-1
16-1
16-1
20-3
20-3
20-3
16-3
16-3
50
50
50
40
40

A
kA
kA

---------------------200/500------------------------------20
20
20
16
16
50
50
50
40
40
---------------------- C2 ---------------------------------------------------------- 31,5 -------------------------------------------------------- 45 ----------------------------------------------------------- <20 ---------------------------------------------------------- M1 ---------------------------------------------------------- M1 ---------------------------------------------------------- M0 ------------------------------------

A
msec
%

Klasa wytrzymałości elektrycznej

----------------------- E2 -------------------------------------

Klasa wytrzymałości elektrycznej jako uziemnika

----------------------- E2 -------------------------------------

Znamionowy prąd zwarciowy

kA

20-1

20-1

20-1

16-1

16-1

Znamionowy prąd zwarciowy – alternatywnie

kA

20-3

20-3

20-3

16-3

16-3

Minimalny czas wyłączenia

msec

Typ mechanizmu – sekwencja łączenia

---------------------- 80 ----------------------------------------------- O – 3 min – CO – 3 min – CO --------------

Rozłacznik:
Prąd znamionowy

A

----------------------- 630 -----------------------------------

Znamionowy prąd zwarciowy wyłączalny

A

----------------------- 630 -----------------------------------

Znamionowy prąd zwarciowy załączalny

kA

50

50

50

40

40

Znamionowy prąd zwarciowy

kA-s

20-1

20-1

20-1

16-1

16-1

Znamionowy prąd zwarciowy – alternatywnie

kA-s

20-3

20-3

20-3

16-3

16-3

Znamionowy prąd wyłączający ładowania kabli

A

---------------------- 31,5 -----------------------------------

Klasa wytrzymałości mechanicznej

-------------------- M2 5000x ------------------------------

Klasa wytrzymałości mechanicznej jako uziemnika

----------------------- M0 ------------------------------------

Klasa wytrzymałości mechanicznej odłącznika

----------------------- M0 ------------------------------------

Klasa wytrzymałości elektrycznej

----------------------- E3 -------------------------------------

Klasa wytrzymałości elektrycznej jako uziemnika

----------------------- E2 -------------------------------------

Opcje zdalnego sterowania:
Schemat elektryczny wg rysunku

------------------- R34S30291 -----------------------------

Standardowe napięcie pomocnicze

--------------------- 24 V DC --------------------------------

Napięcia pomocnicze z konewrterem napięć

--------- 36–72 V DC & 36–60 V AC --------------------------100–353 V DC & 100–240 V AC ---------------

Tolerancja napięcia pomocniczego

------------------- +10% –30% ----------------------------

Straty energii urządzenia sterującego K7

---- 5 W stale bez obciążenia -------------------------

Zasilanie silnika zamykającego

------------------------ 55 W 15 s -------------------------

Zasilanie cewki wyłączającej

--------------------- 40 W 100 ms -------------------------
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Tabela 2: Objaśnienia dotyczące informacji umieszczonych na tabliczce znamionowej zgodnej z normą IEC
Oznaczenie
na tabliczce
znamionowej

Opis

system

10

Jednostka
–

r.

wersja

–

IEC

Odnośna norma IEC

–

type

Typ łącznika

–

serial no.

Numer seryjny

–

year of man.

Rok produkcji

–

w.o.no.

Zakładowy numer zamówienia

–

fr

Częstotliwość znamionowa

Hz

I1

Znamionowy prąd wyłączalny w obwodzie o małej indukcyjności

A

I2a

Znamionowy prąd wyłączalny w obwodzie pierścieniowej sieci rozdzielczej

A

I4a

Znamionowy prąd wyłączalny ładowania kabli

A

I6a

Znamionowy prąd wyłączalny zwarcia doziemnego

A

I6b

Znamionowy prąd wyłączalny ładowania kabli i linii w warunkach zwarcia doziemnego

A

Ic

Znamionowy prąd wyłączalny ładowania kabli

A

Ik

Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany

kA

Ima

Znamionowy prąd zwarcia

kA

Ip

Znamionowy prąd wytrzymałości szczytowej

kA

Ir

Prąd znamionowy ciągły

A

Ir T-off

Prąd znamionowy wyłącznika w polu transformatorowym

A

Isc

Znamionowy zwarciowy prąd wyłączalny

kA

n

Liczba operacji w obwodzie o małej indukcyjności

–

tk

Znamionowy czas trwania zwarcia

s

Ua

Znamionowe napięcie zasilające obwodów pomocniczych

V

Ud

Znamionowe krótkotrwałe (1-minutowe) napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieci

kV (wartość
skuteczna)

Up, Uw

Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe piorunowe (szczytowe)

kV

Ur

Napięcie znamionowe

kV

Ur.t

Współczynnik napięcia znamionowego i odpowiadający mu czas znamionowy

Vs

Isolation level

Znamionowy poziom izolacji

kV

Class M, E, C

Klasyfikacja według normy IEC

–

Operating sequence

Znamionowa kolejność wykonywania operacji

–

VA

Znamionowa moc wyjściowa

Watt

CL

Klasa dokładności

–

S

Identyfikacja przyłączy

–

IAC

Klasyfikacja łuku wewnętrznego

–

AFL

Obsługa wyłącznie poprzez upoważniony personel
F = z przodu
L = z boku
R = z tyłu
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2. OPIS SYSTEMU XIRIA
2.1 Opis systemu Xiria
Xiria jest rozdzielnicą pierścieniową przeznaczoną do pracy
w sieciach średnich napięć do 24 kV.
Cały system jest zamknięty w szczelnej metalowej
obudowie. Kompaktowe wymiary i bezpieczeństwo
zapewnione jest przez zastosowanie wysokiej jakości
wewnętrznych materiałów izolacyjnych.
Wszystkie znajdujące się pod napięciem główne elementy
pierwotne rozdzielnicy oraz główne elementy mechanizmów napędowych umieszczone są w hermetycznej
obudowie. Dzięki temu kurz, wilgoć i inne czynniki środowiskowe nie wywierają żadnego wpływu na prawidłowość
działania systemu. Obudowa jest ponadto łukochronna, co
jest warunkiem zapewnienia optymalnego bezpieczeństwa
obsługi. Opcjonalnie dostępne są również łukochronne
przedziały kablowe.
Dostępne są dwa podstawowe typy pól:
• pole z rozłącznikiem próżniowym dla pierścieniowych linii
kablowych,
• pola z wyłącznikiem próżniowym do ochrony linii kablowych i transformatorów sieciowych.
Oba pola mogą być dostarczane w dowolnej konfiguracji
i kolejności w rozdzielnicy dwu-, trzy-, cztero- i pięciopolowej.
Na panelu sterowania rozdzielnicy Xiria zostały umieszczone wzierniki (1), przez które widać bezpośrednio położenie
styków odłączniko-uziemnika; patrz Rysunek 2-1. We
wziernikach widać bezpieczną barierę uziemienia (styki
odłączniko-uziemnika przyłączone do szyny uziemiającej).
Zapewniona jest bezpieczna przerwa izolacyjna między
szynami zbiorczymi a kablami zewnętrznymi. Uziemianie
kabli odbywa się poprzez odporny na zwarcia rozłącznik
lub wyłącznik próżniowy.
Kable są podłączane za pomocą stożkowych przyłączy
kablowych, do których pasują standardowe głowice
kablowe.

EATON
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2.2 Przekrój poprzeczny, schemat jednokreskowy i lista funkcji

Pole w pozycji pracy

           Pole w pozycji uziemionej

Rysunek 2‑1:
Przekroje poprzeczne i schematy jednokreskowe pól Xiria

1. Wzierniki
2. Styk szyny uziemiającej do przyłączenia odłączniko-uziemnika
3. Styk szyn zbiorczych do przyłączenia odłączniko-uziemnika
4. Główne szyny zbiorcze
5. Odłączniko-uziemnik
6. Wyłącznik/rozłącznik próżniowy
7. Panel sterowania
8. Przyłącze kablowe
Położenie odłączniko-uziemnika jest widoczne we wziernikach (1).
Funkcje pól rozłącznikowych

Funkcje pól wyłącznikowych

• Podłączanie kabli do szyn zbiorczych.

• Podłączanie kabli do szyn zbiorczych.

• Odłączanie kabli.

• Odłączanie kabli.

• Podłączanie kabli do uziemienia.

• Podłączanie kabli do uziemienia.

• Testowanie kabli.

• Ochrona nadprądowa przyłączonej linii kablowej.
• Testowanie kabli.

12

994.570 G01 03

EATON

Xiria

2.3 Dane techniczne, informacje ogólne
Tabela 3: Dane techniczne
Pozycja
Waga transportowa
najcięższego zespołu

Objaśnienie

Specyfikacja
netto (kg)

brutto (kg)

2 pola

350

380

2 pola z cokołem

410

440

3 pola

430

460

3 pola z cokołem

520

550

4 pola

550

590

4 pola z cokołem

670

710

5 pól

660

710

5 pól z cokołem

810

860

Dokładne wartości są
podane w liście przewozowym

Wymiary rozdzielnicy

szerokość (mm) wysokość (mm)

wysokość
Patrz plan posadowienia
głębokość (mm)
z cokołem (mm)
w Dodatku 1

2 pola

760

1305

1555

600

3 pola

1110

1305

1555

600

4 pola

1460

1305

1555

600

5 pól

1810

1305

1555

600

2 pola

1200

1600

1850

800

3 pola

1200

1600

1850

770

4 pola

1555

1600

1850

770

5 pól

1860

1600

1850

800

Wymiary rozdzielnicy
z opakowaniem

Urządzenie jest wyposażone w specjalne uchwyty do podnoszenia.
Uchwyty ułatwiające
Urządzenie można podnosić wyłącznie za te uchwyty; patrz punkt
podnoszenie i transport
3.2.1
Mocowanie do podłoża

EATON

W podstawie urządzenia znajdują się specjalne otwory przeznaczone
do przymocowania rozdzielnicy do podłoża; patrz punkt 3.2.5.

994.570 G01 03
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3. Instalowanie urządzenia
3.1 Wymagania środowiskowe
3.1.1 Transport, montaż i warunki przechowywania
Jeśli podczas transportu, montażu i przechowywania

Wymagane może być zastosowanie specjalnych środków

urządzenia nie jest możliwe zagwarantowanie określonych

zapobiegawczych, aby uniknąć:

w zamówieniu warunków dotyczących temperatury

• przedostania się wilgoci do wnętrza opakowania w wyni-

i wilgotności, należy przedsięwziąć odpowiednie środki
zapobiegawcze po konsultacji z firmą Eaton.

ku opadów deszczu lub śniegu albo skraplania się pary
wodnej;

Jeszcze przed rozpakowaniem urządzenia należy uważać,

• wibracji podczas transportu;

aby go nie uszkodzić. Opakowanie zapobiega jedynie

• uszkodzenia zaworów bezpieczeństwa. W przypadku

niewielkim uszkodzeniom.

transportu urządzenia drogą powietrzną powinno być
ono przewożone w luku towarowym, w którym przez cały

Na czas transportu pole powinno być przełączone w pozy-

czas trwania lotu utrzymywane jest ciśnienie o wartości 1

cję uziemioną (łącznik główny powinien być załączony,

atmosfery ±10%.

a odłączniko-uziemnik w pozycji uziemienia).
3.1.2 Warunki pracy urządzenia
Pozycja

Warunek

Wymagania dotyczące podłogi

• Minimalne dopuszczalne obciążenie podłogi: 500 kg/m2.

i ścian budynku

• Podłoga musi być pozioma i gładko wykończona, aby zapewnić równomierne podparcie ramy nośnej urządzenia.
• Należy wykonać otwory kablowe zgodnie z planem zamieszczonym w Dodatku 1.
• Wszystkie wykonane w podłodze otwory kablowe muszą być uszczelnione, aby zapobiec gromadzeniu się wilgoci. Do tego celu można zastosować piankę poliuretanową
o zwartej budowie komórkowej.

Wymagania dotyczące zapewnienia odpowiedniej przestrzeni
wokół rozdzielnicy Xiria

• Co najmniej 60 mm od góry. Jest to równoznaczne z zapewnieniem przestrzeni roboczej o wysokości co najmniej 1365 mm.
• Co najmniej 50 mm z lewej i prawej strony.
• Należy zapewnić wystarczającą przestrzeń z przodu i wzdłuż całej długości urządzenia
dla celów obsługowych, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład podczas korzystania z testera napięcia lub drążka uziemiającego o długości ponad
800 mm. Zgodnie z wymaganiami normy IEC 61936-1.
• Jeśli jest stosowana klasyfikacja IAC zgodnie z wymaganiami normy IEC62271-200,
należy rozważyć możliwość podłączenia do kanału łukowego; patrz punkt 3.2.4.

Wymagania dotyczące dróg
ewakuacji
Warunki otoczenia (IEC 60694)

• Jeśli urządzenie jest zainstalowane w dostępnym obszarze, drogi ewakuacji należy wyznaczyć zgodnie z wymaganiami przepisów lokalnych.
Klasa – 25°C we wnętrzu.

3.2 Instalowanie urządzenia

Urządzenie można przemieszczać bezproblemowo
i bezpiecznie pod warunkiem stosowania palety i standar-

Rozdzielnica dostarczana jest w opakowaniu umieszczo-

dowego sprzętu do podnoszenia.

nym na drewnianej palecie.
Uchwyty do podnoszenia znajdują się u góry urządzenia;

Instalowanie urządzenia obejmuje wykonanie następują-

patrz Rysunek 3-1. Urządzenie jest przymocowane do

cych czynności:

palety śrubami. Rozdzielnicę należy pozostawić na palecie

1. podniesienie,

tak długo, jak jest to możliwe, najlepiej aż do chwili jej

2. przemieszczenie,

przetransportowania do miejsca instalacji.

3. przygotowanie do instalowania,
4. instalowanie urządzenia,
5. przymocowanie urządzenia do podłoża.

14
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3.2.1 Podnoszenie

1

Ostrzeżenie
Osoba odpowiedzialna za podnoszenie rozdzielnicy
Xiria musi legitymować się wydanym przez odpowiednie władze uprawnieniem do wykonywania
takiej operacji.
Po zainstalowaniu nie należy demontować uchwytu do
podnoszenia (1).
3.2.2 Przemieszczanie
Rozdzielnica dostarczana jest w opakowaniu umieszczonym na drewnianej palecie. Oznacza to, że można ją
bezproblemowo i bezpiecznie przemieszczać za pomocą
wózka paletowego. Rozdzielnicę należy pozostawić na
palecie jak najdłużej i przemieszczać na niej aż na
docelowe miejsce instalacji.
3.2.3 Przygotowanie do instalowania

Rysunek 3‑1: Zamocowanie uchwytu do podnoszenia

Miejsce montażu urządzenia musi spełniać wymagania,
które zawiera punkt 3.1.2.
1. Rozpakować urządzenie i sprawdzić zawartość
dostawy.
2. Zdjąć drzwiczki skrajnego pola prawego i lewego; patrz
Rysunek 3-2.

Wskazówka
Drzwiczki można zdjąć wyłącznie, gdy pole znajduje
się w pozycji „Kabel uziemiony”. Patrz opis
procedury w punkcie 4.2.2.
3. Wykręcić 4 śruby mocujące (2) (po 2 z każdej strony,
patrz Rysunek 3-3), a następnie usunąć paletę.
4. Podczas mocowania rozdzielnicy należy sprawdzić, czy:
• wykonane w podłodze otwory kablowe znajdują się
we właściwym położeniu;

Rysunek 3‑2: Zdejmowanie drzwiczek przedziału kablowego

• podłoga jest czysta i pozioma;
• urządzenie nie jest uszkodzone.
5. W razie potrzeby urządzenie należy dosunąć po
podłodze do jego ostatecznego miejsca montażu.
Lewarek można umieszczać wyłącznie pod cokołem.
Uważać, aby nie uszkodzić urządzenia.
2

Rysunek 3‑3: Układ śrub mocujących

EATON
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3.2.4 Ustawianie urządzenia

3.3 Podłączanie kabli

System Xiria został zaprojektowany zgodnie z zaleceniami

3.3.1 Rodzaje kabli

normy IEC 62271-200, co teoretycznie powinno uniemożliwiać występowanie zwarć wewnętrznych. Ponadto

Do rozdzielnicy można podłączyć kable suche jednożyło-

w przypadku prawidłowego ustawienia rozdzielnica Xiria

we.

spełnia wymagania normy odnośnie podłączenia kanału

Istnieje również możliwość podłączenia kabli trójżyłowych

łukowego. Z tyłu i u dołu obudowy Xiria znajdują się kanały

pod warunkiem, że odpowiedni punkt rozdzielenia zmieści

wydmuchowe, które mogą być podłączone do kanału

się w przedziale kablowym.

łukowego stacji.

Opcje podłączeń zawiera Tabela 3 i 4 oraz Dodatek 2:

Standardowo Xiria dostarczana jest z otwartym kanałem

Głowice kablowe.

wydmuchowym dolnym i zasłoniętym kanałem wydmuchowym tylnym. W takim przypadku jako kanał łukowy
wykorzystuje się piwnicę kablową.
Aby uzyskać więcej informacji, patrz rysunki planu
posadowienia zamieszczone w Dodatku 1.
W przypadku podłączania urządzenia do kanału łukowego
obowiązują następujące zasady:
• Kanał powinien być podłączony do miejsca, w którym nie
powoduje to żadnego zagrożenia dla ludzi.
• Powierzchnia poprzecznego przekroju kanału powinna
wynosić przynajmniej 0,15 m2, a kanał musi wytrzymywać nadciśnienie o wartości przynajmniej 0,5 bar.
• Obszar, do którego kanał jest podłączony, również musi
być w stanie wytrzymać to nadciśnienie.
3.2.5 Mocowanie do podłoża

Rysunek 3-4: Przedział kablowy Xiria

• Rozdzielnica Xiria musi być przymocowana do podłoża
w czterech punktach.
• Rozkład punktów mocowania i otworów kablowych jest
przedstawiony w Dodatku 1 „Plan posadowienia”.
• Pod łbami śrub i nakrętkami należy umieścić podkładki.
Tabela 3: Maksymalne wymiary przestrzeni w przedziale kablowym do przyłączenia kabli
Typ przedziału kablowego
Typ pola

łukochronny

nie łukochronny

Blokada drzwi

A (mm)

A (mm)

B (mm)

C (mm)

Wyłącznik

200 A

Przepust typu A – głowica
wtykowa

238

240

36

37

Wyłącznik

500 A

Przepust typu C – śrubowa
głowica konektorowa

195

197

36

37

Rozłącznik

630 A

Przepust typu C – śrubowa
głowica konektorowa

277

279

36

37

Tabela 4: Zdolność przewodzenia prądu zwarciowego w zależności od zastosowanych przepustów kablowych

16

Typ przepustu
EN 50181

I [A]

Maksymalny prąd
zwarciowy

Rodzaj głowicy

Typ kabla

Rozłącznik

C

630

17,5–24 kV  16 kA-1 s
3,6–12 kV    20 kA-1 s

Głowica śrubowa
M16

Cu/Al XLPE
Cu/Al XLPE

Wyłącznik

A

200

17,5–24 kV  16 kA-0,6 s
3,6–12 kV    20 kA-0,4 s

Głowica wtykowa
Wtyk L

Cu/Al XLPE
Cu/Al XLPE

Wyłącznik

C

500

17,5–24 kV  16 kA-1 s
3,6–12 kV    20 kA-1 s

Głowica śrubowa
M16

Cu/Al XLPE
Cu/Al XLPE
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3.3.2 Montaż / demontaż przekładników prądowych
w Xiria-M z pomiarem
Rozdzielnica Xiria ze zintegrowanym pomiarem rozliczeniowym (typ M) wyposażona jest w przekładniki prądowe
instalowane w przedziale kablowym. Dla potrzeb przyłączenia głównych kabli energetycznych przekładniki prądowe

F

mogą być w łatwy sposób zdemontowane I zamontowane
ponownie.
Demontaż przed przyłączeniem kabli:
1. Otworzyć przedział kablowy według instrukcji.
2. Zdemontować przekładniki prądowe zabezpieczeniowe

A
B
C

(A) odkręcając dwie śruby (B) umieszczone z przodu.
Nie ma konieczności odpinania przewodów wtórnych od
przekładników.

D

3. Po demontażu tych przekładników, uzyskuje się dostęp
do 4 śrub przytrzymujących płytę montażową (C), które

E

umieszczone są za przekładnikami. Usunąć te śruby
i płytę montażową.
4. W ten sposób uzyskuje się dostęp do przekładników
pomiarowych (D), które podnosimy i demontujemy. Dla
łatwego dostępu również opaski zaciskowe (E) z przewodów można usunąć. Nie ma konieczności odpinania
przewodów wtórnych od przekładników.

Rysunek 3-5: Przekładniki prądowe

Montaż:
Przełożyć główne kable energetyczne przez przekładniki
i zamontować je ponownie w sposób odwrotny do opisanego powyżej.

Uwaga
Po zamontowaniu przekładników prądowych ekrany
uziemiające kabli muszą być przyłączone do
elastycznych przewodów uziemiajacych (F).
Poprzez takie połączenie pomiar rozliczeniowy nie
będzie zakłócony ponieważ prądy doziemne będą
płynąć przez to połączenie w odpowiednim kierunku.

EATON
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3.3.3 Instrukcje montażu kabli

3.3.4 Wymiana przepustu kablowego

Układ likwidowania naprężeń

Uszkodzone przepusty kablowe można łatwo wymienić.

Układ likwidowania naprężeń zapobiega przenoszeniu się

Należy wezwać serwis Eaton. W polu wyłącznikowym

naprężeń mechanicznych na inne elementy rozdzielnicy

można również wymienić przepusty kablowe na przepusty

poprzez punkty podłączenia kabli.

innego typu. Zgodnie z normą EN 50181 dostępne są dwa
typy przepustów – typ A i C. Więcej informacji na ten temat

Każde pole jest wyposażone w zestaw 3 plastikowych
uchwytów kablowych.
Montaż

można uzyskać po skontaktowaniu się z firmą Eaton.
3.3.5 Testowanie kabli
Urządzenie jest standardowo przystosowane do testowania
kabli przy użyciu podanych niżej napięć probierczych przez

Ostrzeżenie

okres maksimum 10 minut na fazę:

W chwili dostawy wszystkie stożkowe przepusty
kablowe typu C zawierają „tymczasowo” przykręcony imbusowy wkręt transportowy M16 x 30. Wkręty
te należy odkręcić przed podłączeniem kabli.
• W razie potrzeby podczas montażu kabli w poszczególnych polach można zdemontować cokoły.
• Podłączyć kable tak, aby w punktach podłączeniowych

Napięcie robocze

Napięcie probiercze
(stałe lub przemienne, wartość
szczytowa)

24 kV

60 kV

17,5 kV

45 kV

12 kV

30 kV

7,2 kV

30 kV

nie występowały żadne siły mechaniczne.
• Maksymalny moment obrotowy przy dokręcaniu głowic
do przepustów typu C wynosi 70 Nm.
• Ciężar kabla oraz siły rozciągające wywierane przez kabel muszą zostać zrównoważone przez uchwyty kablowe

Ostrzeżenie
Aby możliwe było doprowadzenie prądu i napięcia
probierczego do podłączonych kabli, niezbędne jest
użycie odpowiednich akcesoriów testowych.

umieszczone na wsporniku kabla.
• Przymocować wszystkie kable przy użyciu uchwytów kablowych. Służą one do zamortyzowania sił powstających
w przypadku wystąpienie zwarcia.
• Uszczelnić wszystkie otwory kablowe wykonane w podłożu. Do tego celu można na przykład użyć pianki poliuretanowej o zwartej budowie komórkowej. Zapobiegnie to

1. Urządzenie należy uziemić zgodnie ze wskazówkami
zawartymi w punkcie 4.2.2.
2. Określone akcesoria testowe należy zainstalować
zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez dostawców
tych akcesoriów.
3. Łącznika głównego nie wolno otwierać, dopóki osoba

przedostawaniu się wilgoci i robactwa do wnętrza prze-

obsługująca i osoba odpowiedzialna za rozdzielnicę nie

działu kablowego.

sprawdzą, czy obwód uziemienia może zostać bez-

• Uchwyty kablowe są zamontowane na regulowanej ramie w przedziale kablowym. Śruby plastikowych uchwy-

piecznie przerwany.
4. Gdy prace zostaną zakończone, przed usunięciem

tów kablowych należy dokręcić momentem obrotowym

akcesoriów testowych należy ponownie uziemić

20 Nm.

urządzenie zgodnie ze wskazówkami zawartymi
w punkcie 4.2.2.
5. Środki ostrożności:
• Urządzenie musi zostać odizolowane od wszelkich
możliwych źródeł zasilania innych niż urządzenie probiercze.
• W żadnym wypadku nie wolno dopuścić do tego, aby
możliwe było ponowne podanie napięcia na rozdzielnicę z jakiegokolwiek źródła innego niż zewnętrzne
źródło zasilania używane do testów napięciowych.
• Wszystkie osoby obecne podczas przeprowadzania
testów napięciowych muszą być objęte odpowiednimi
środkami bezpieczeństwa.

Rysunek 3-6: Plastikowe uchwyty kablowe

18

994.570 G01 03

EATON

Xiria

3.4 Podłączanie do uziemienia stacyjnego
Rozdzielnica Xiria może być podłączona z lewej lub
z prawej strony do uziemienia stacyjnego. W tylnej części
każdego przedziału kablowego znajduje się szyna
uziemiająca, do której mogą być podłączone ekrany
uziemiające kabli energetycznych oraz uziemienie
ochronne stacji. Patrz Rysunek 3-7.
Na obu końcach szyny uziemiającej poza urządzeniem
znajdują się otwory 10 mm umożliwiające podłączenie
uziemienia ochronnego stacji.
W każdym przedziale kablowym na szynie uziemiającej są
zamontowane trzy wkręty M8 służące do podłączenia
ekranów uziemiających kabli energetycznych.
3.5 Dostęp do przedziału obwodów wtórnych

Rysunek 3‑7: Szyna uziemiająca

Aby uzyskać dostęp do przedziału obwodów wtórnych
i zabezpieczenia, należy zdemontować płytę czołową.
Opis czynności
1. Wykręcić śruby znajdujące się u dołu płyty czołowej;
patrz Rysunek 3-8.
2. Wysunąć dolną część płyty czołowej do przodu, opuścić
i wyjąć; patrz Rysunek 3-9.
3. Po zdjęciu płyty czołowej uzyskuje się dostęp do
przedziału obwodów wtórnych oraz zabezpieczenia.

Rysunek 3‑8: Położenie śrub mocujących płytę czołową

Rysunek 3‑9: Zdejmowanie płyty czołowej

EATON
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4. Obsługa
4.1 Opis paneli sterowania
Rozdzielnica Xiria jest wyposażona w dwa typy paneli
sterowania, jeden dla pola z rozłącznikiem (LBS), a drugi
dla pola z wyłącznikiem (CB).
Rysunek 4-1 zawiera zestawienie elementów na panelach
sterowania.
1.

Blokada pozycji uziemionej pola

2.

Blokada kłódkowa przycisku wyłączającego

3.

Przycisk wyłączający z klapką

4.

Przycisk załączający (opcja przy napędzie elektrycznym)

5.

Wskaźnik położenia wyłacznika/rozłącznika

6.

Punkt sterowania wyłącznikiem/rozłącznikiem

7.

Wskaźnik funkcji wyłącznika/rozłącznika

8.

Pokrętło

9.

Punkt sterowania odłączniko-uziemnikiem

10. Wskaźnik położenia odłącznika-uziemnika
11. Wskaźnik wyłączenia (opcja)
12. Amperomierz (opcja)
13. Wskaźnik obecności napięcia
14. Wskaźnik zwarcia (opcja)
15. Wziernik
16. Wskaźnik wilgotności
17. Zaczep blokady drzwiczek

Rysunek 4‑1: Panele sterowania

4.2 Łączenie ręczne
4.2.1 Załączanie/rozłączanie pozycji pracy

3

16

4

5

7

8

9

W pozycji pracy kabel jest podłączony do szyn zbiorczych
urządzenia. W takiej pozycji łącznik (5) jest załączony,
a odłączniko-uziemnik (9) jest w położeniu szyn zbiorczych.
Pozycja neutralna:
W pozycji neutralnej (patrz Rysunek 4-2):
• łącznik jest rozłączony; patrz wskaźnik położenia łącznika (4);
• odłączniko-uziemnik jest w położeniu uziemienia; patrz
wskaźnik położenia odłączniko-uziemnika (9);
• Pokrętło (7) jest w położeniu środkowym.
Ta pozycja neutralna została wybrana celowo, aby
umożliwić opisanie wszystkich operacji łączeniowych. Jeśli
odłączniko-uziemnik jest już w położeniu szyn zbiorczych,
na przykład podczas załączania, łączenie za pomocą tego

Rysunek 4‑2: Pozycja neutralna

łącznika jest pomijane.
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Procedura załączania pozycji roboczej

uziemienia, obracając dźwignię o 180 stopni w kierunku

1. Obrócić pokrętło (7) w kierunku zgodnym z ruchem

zgodnym z ruchem wskazówek zegara do oporu. Pod

wskazówek zegara do miejsca, w którym ukaże się

koniec obrotu jest wyczuwalny wzrost oporu. Dźwignię

punkt sterowania odłączniko-uziemnikiem (8).

można wyjąć dopiero po osiągnięciu przez odłączniko-

2. Umieścić dźwignię w punkcie sterowania odłączniko-uziemnikiem (8) tak, aby strzałka była skierowana
w dół. Przestawić odłączniko-uziemnik do położenia
szyn zbiorczych, obracając dźwignię w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do oporu, tzn.

-uziemnik położenia uziemienia.
7. Wyjąć dźwignię i sprawdzić, czy wskaźnik położenia (9)
odłączniko-uziemnika wskazuje pozycję uziemienia.
8. Obrócić pokrętło (7) ponownie do pozycji środkowej;
spowoduje to zakrycie obu otworów (5) i (8).

o około 180 stopni. Pod koniec obrotu jest wyczuwalny
wzrost oporu. Dźwignię można wyjąć dopiero po
osiągnięciu przez odłączniko-uziemnik położenia szyn
zbiorczych.
3. Wyjąć dźwignię i sprawdzić, czy wskaźnik położenia (9)
odłączniko-uziemnika wskazuje położenie szyn
zbiorczych.
4. Obrócić pokrętło (7) w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara do miejsca, w którym ukaże się
punkt sterowania łącznikiem (5).
5. Umieścić dźwignię w punkcie sterowania łącznikiem (5)
tak, aby strzałka była skierowana w górę. Załączyć
łącznik obracając dźwignię w kierunku zgodnym

Rysunek 4-3: Pozycja pracy załączona

z ruchem wskazówek zegara do oporu, tzn. o około
180 stopni. Słyszalne będzie załączenie mechanizmu.
6. Wyjąć dźwignię i sprawdzić, czy wskaźnik położenia (4)
łącznika wskazuje położenie załączenia.
7. Obrócić pokrętło (7) ponownie do położenia środkowego; spowoduje to zakrycie obu otworów (5) i (8).

Uwaga
W przypadku wykonywania nieprawidłowych
operacji łączeniowych dźwignia zostanie wygięta,
aby uniknąć uszkodzenia mechanizmu.

Rysunek 4-4: Pozycja pracy wyłączona

Procedura wyłączania pozycji pracy
1. Przycisnąć przycisk (3).
2. Sprawdzić czy wskaźnik położenia łącznika (4) wskazuje położenie rozłączone. Pozycję pracy wyłączoną
można również zobaczyć we wziernikach, patrz
Rysunek 4-4.
3. Obrócić pokrętło (7) ponownie do położenia środkowego; spowoduje to zakrycie obu otworów (5) i (8).
Procedura przełączania pozycji pracy do pozycji
neutralnej
4. Wyłączyć łącznik za pomocą przycisku wyłączającego
(3). Sprawdzić, czy wskaźnik położenia (4) łącznika
wskazuje położenie rozłączone.
5. Obrócić pokrętło (7) w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara tak, aby ukazał się punkt sterowania
odłączniko-uziemnikiem (8).
6. Umieścić dźwignię w punkcie sterowania odłączniko-uziemnikiem (8) tak, aby strzałka była skierowana
w górę. Przełączyć odłączniko-uziemnik w położenie
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4.2.2 Załączanie/wyłączanie pozycji uziemionej
W pozycji pracy kabel jest podłączony do głównych szyn
zbiorczych urządzenia; łącznik jest załączony, a odłączniko-uziemnik jest w pozycji szyn zbiorczych.
Pozycja neutralna:
W pozycji neutralnej (patrz Rysunek 4-5):
• łącznik jest rozłączony; patrz wskaźnik położenia łącznika (4);
• odłączniko-uziemnik jest w położeniu uziemienia; patrz
wskaźnik położenia odłączniko-uziemnika (9);
• Pokrętło (7) jest w położeniu środkowym.

Rysunek 4-5: Pole w pozycji neutralnej

       Rysunek 4-6: Pole w pozycji uziemionej

Procedura załączania pozycji uziemionej
1. Sprawdzić na wskaźniku położenia, czy odłączniko-uziemnik znajduje się w położeniu uziemienia. Dostępna jest dodatkowa możliwość skontrolowania położenia
odłączniko-uziemnika przez umieszczone z przodu
wzierniki (15); patrz Rysunek 4-5. Sprawdzić pozycję
wszystkich trzech faz:
• poświecić latarką przez sąsiedni wziernik;
• sprawdzić położenie odłączniko-uziemnika;
Rysunek 4-7 przedstawia odłączniko-uziemnik
w położeniu uziemienia;

Rysunek 4‑7: Odłączniko-uziemnik w położeniu uziemienia

Rysunek 4-8 przedstawia odłączniko-uziemnik
w położeniu szyn zbiorczych;
• powtórzyć tę samą procedurę z dwiema pozostałymi
fazami.
2. Jeśli pole nie znajduje się w pozycji neutralnej, przestawić pole do tej pozycji; patrz punkt 4.2.1.
3. Obrócić pokrętło (7) w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara do miejsca, w którym ukaże się
punkt sterowania łącznikiem (5).
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4. Przy użyciu zamontowanych wskaźników obecności
napięcia sprawdzić czy kabel jest bez napięcia. Jeżeli

Procedura odłączania uziemienia kabli
1.

strzałki i kropki są widoczne na wskaźniku:
Wskaźnik pracuje poprawnie i kable są pod napięciem.

2.

Jeżeli strzałki i kropki niewidoczne: kabel bez napięcia.
3.

Wyłączyć łacznik w danym polu za pomocą przycisku
(3).

4.

Sprawdzić czy wskaźnik położenia (4) wskazuje
położenie rozłączone.

że wskaźnik pracuje poprawnie.
Wskaźnik sprawdzany jest w sposób ciągły.

Zdjąć kłódkę z blokady (jeśli jest jeszcze założona), jak
opisano w punkcie 4.3.2.

Wskazówka
Widoczne kropki na wskaźniku napięcia wskazują

Sprawdzić czy uziemienie kabla może zostać odłączone.

5.

Obrócić pokrętło (7) ponownie do położenia środkowego; oba otwory do sterowania będą zakryte.

5.

Jeżeli strzałki i kropki nie są widoczne na wyświetlaczu
wskaźnika należy sprawdzić czy wskaźnik jest

Pole ustawione jest ponownie w pozycji neutralnej:

sprawny przy użyciu Testera funkcjonalnego (18),

• Wyłącznik/rozłącznik jest rozłączony;

patrz Rysunek 4-9:

• Odłączniko-uziemnik jest w położeniu uziemienia.

a. podłączyć przewody testera do wskaźnika, jeden
przewód do gniazda uziemiającego drugi do
gniazda fazy L1. Nacisnąć przycisk „Test” na
testerze. Strzałka i kropka testowanej fazy powinna
się pojawić na wskaźniku;
b. powtórzyć test dla fazy L2 i L3.
c. jeśli jedna lub więcej strzałek i kropek się nie pojawi
podczas testu, oznacza to że wskaźnik jest
uszkodzony.
W takim przypadku należy skontaktować się z firmą
Eaton. Przystępując do dalszych czynności na
rozdzielnicy należy upewnić się w inny sposób, że

18

kabel jest bez napięcia.
6.

Jeżeli na wyświetlaczu wyświetlane są strzałki i kropki
funkcjonalność wskaźnika sprawdzamy w następujący
sposób:
a. podłączyć przewody testera do wskaźnika, jeden
przewód do gniazda uziemiającego drugi do
gniazda fazy L1. Strzałka i kropka testowanej fazy
powinna zniknąć;
b. powtórzyć test dla fazy L2 i L3.

Wskazówka
Wskaźnik posiada również przycisk „Display Test”

Rysunek 4-9: Sposób podłączenia testera

dla sprawdzenia wyświetlacza LCD.
7.

Uziemić kabel poprzez zamknięcie łacznika. W tym
celu należy umieścić dźwignię w punkcie sterowania
łącznikiem (5) tak, aby strzałka była skierowana w górę.
Obrócić dźwignię o 180 stopni zgodnie z ruchem
wskazówek zegara. Słyszalne będzie załączenie
mechanizmu. Usunąć dźwignię. Kabel jest uziemiony.

8.

Obrócić pokrętło (7) do położenia środkowego;
spowoduje to zakrycie obu otworów do sterowania.

Zintegrowane uziemienie pola jest teraz załączone; kabel
jest uziemiony przez łącznik, aby zapewnić odporność na
zwarcie. Pozycję uziemioną można teraz zablokować jak
opisano w punkcie 4.3.2.
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4.2.3 Uzyskiwanie dostępu do kabli

Uwaga
Aby uzyskać dostęp do kabli, należy zawsze
przestrzegać następujących zasad podstawowych:
• Rozłączyć kabel z obu jego końców.
• Pole musi być w pozycji uziemionej.
• Zabezpieczyć pozycję uziemioną, blokując ją za
pomocą kłódki.
• Sprawdzić, czy do kabla nie może zostać doprowadzone napięcie z drugiego końca.
• Sprawdzić za pomocą np. urządzenia Orion brak
napięcia na kablu.
• Na życzenie można zainstalować widoczne
uziemiacze przenośne zgodnie z zaleceniami
dostawcy przyłącza kablowego.
Procedura

Rysunek 4-10: Otwieranie przedziału kablowego

1. Przełączyć pole w pozycję uziemioną, wykonując
procedurę opisaną w punkcie 4.2.2.
2. Aby otworzyć przedział kablowy, należy:
• sprawdzić, na podstawie wskaźników położenia
i schematu jednokreskowego, czy kabel w polu, które
ma zostać otwarte, jest uziemiony;
• otworzyć przedział kablowy, unosząc drzwiczki
i wyciągając je do przodu, patrz Rysunek 4-10.
3. Umieścić znak ostrzegawczy z napisem „Kabel
uziemiony”.
4. Za pomocą wskaźnika obecności napięcia sprawdzić,
czy kabel jest bez napięcia. Aby potwierdzić poprawność wskazania można użyć np. urządzenia Orion do
sprawdzenia braku napięcia.

Uwaga
Opcjonalnie dostępne są łukoodporne przedziały
kablowe. Drzwiczki do przedziału kablowego w tej

Rysunek 4-11: Przykład izolowanej głowicy kablowej z punktem
uziemiającym

opcjonalnej wersji nie są wymienne z drzwiczkami
standardowymi.
5. Następnie, jeśli jest to wymagane, można zainstalować
widoczne uziemiacze przenośne, wykonując następujące czynności:
• podłączyć zacisk uziemiający uziemiacza przenośnego do szyny uziemiającej w przedziale kablowym;
patrz Rysunek 4-12;
• zamontować osprzęt uziemiający do wszystkich
trzech faz przyłącza kablowego zgodnie z zaleceniami

20

dostawcy głowicy kablowej.

Rysunek 4-12: Szyna uziemiająca w przedziale kablowym
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Wskazówka
W tej sytuacji nadal istnieje możliwość otwarcia
pola. Może to być konieczne w celu wykonania

4.3.1 Blokady wbudowane
W rozdzielnicy zostały zastosowane następujące blokady:
• Blokada uniemożliwiająca otwarcie drzwi przedziału kablowego jeżeli pole nie jest uziemione. Uwaga: Gdy

pomiarów kabla. Jeśli wymagane jest zablokowanie

przedział kablowy zostanie otwarty można otworzyć łącz-

łącznika przed załączeniem, można w tym celu użyć
blokady nożycowej (punkt 4.3.4).

nik główny dla celów testowania kabli (odziemić kabel).
• Blokada uniemożliwiająca operowanie odłączniko-uziemnikiem jeżeli wyłącznik lub rozłącznik jest załączony..

6. Po wykonaniu operacji należy przywrócić pozycję

• Aby zapobiec próbie wyłączenia na zwarcie zaraz po za-

neutralną pola.

łączeniu łącznika, przycisk wyłączający został wyposażo-

Postępować następująco:

ny w klapkę zasłaniającą (anti-reflex) (1). (Daje to czas

• zdemontować osprzęt uziemiacza przenośnego, jeśli

aby napęd łącznika mógł się uzbroić).

jest zamontowany;
• podłączyć głowice kablowe zgodnie z zaleceniami ich
dostawcy;

Niektóre pozycje łączników można również zablokować za
pomocą kłódek.

• zamknąć drzwiczki przedziału kablowego;
• zdjąć wszystkie zamontowane blokady uziemienia;

Ostrzeżenie

• otworzyć łącznik;

Po każdej chwilowej nieobecności należy sprawdzić

• sprawdzić stan wskaźnika położenia.

czy konieczne blokady I ewentualnie zainstalowane
uziemiacze nadal znajdują się na swoim miejscu.

Uwaga
Doświadczeni użytkownicy mogą skorzystać ze
skróconego opisu powyższych operacji łączeniowych podanego w tabelach zamieszczonych
w punkcie 4.5.

4.3.2 Blokada pozycji uziemionej
Blokada pozycji uziemionej służy do uniemożliwienia
przypadkowego odłączenia uziemienia kabla. Uziemienie
kabla odbywa się za pomocą rozłącznika/wyłącznika;
z tego względu należy go zablokować, aby mieć pewność,

4.3 Blokady

że kabel jest uziemiony.

7

Rozdzielnica Xiria jest standardowo wyposażona w blokady
uniemożliwiające wykonanie błędnych operacji łączeniowych. Te wbudowane blokady są blokadami mechanicznymi. Niektóre pozycje łączników można również zablokować
za pomocą kłódek.

Zagrożenie dla życia
Niepożądane operacje łączeniowe będą skutkować:

1

• Niebezpieczeństwem dla personelu (dla personelu obsługi oraz serwisu);
• Zanikiem napięcia;

19

• Uszkodzeniem rozdzielnicy.

Uwaga
Jeśli dana czynność łączeniowa nie może być
wykonana przy użyciu normalnej siły manewrowej:

Rysunek 4-13: Kłódka na blokadzie pozycji uziemionej

• Sprawdzić zgodnie z Rozdziałem 4 czy dana
czynność jest dozwolona;
• Powiadomić Eaton-ESS jeśli czynność jest
dozwolona ale nie może być przeprowadzona
przy użyciu normalnej siły manewrowej.

Po zamontowaniu blokady nie można wykonywać następujących operacji:
• wyłączanie łącznika za pomocą przycisku wyłączającego,
• elektryczne wyłączenie wyłącznika przez przekaźnik zabezpieczający;
• otwieranie drzwiczek przedziału kablowego.
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Blokada pozycji uziemionej może zostać zainstalowana,
jeśli (patrz punkt 4.2.2):
• odłączniko-uziemnik znajduje się w położeniu uziemienia;
• wyłącznik jest załączony;
• drzwiczki do przedziału kablowego są zamknięte.
• Klapka zasłaniająca przycisk wyłączający jest zamknięta.
Blokada używana jest w następujący sposób (patrz
Rysunek 4-14):
1. Obrócić pokrętło (7) w prawo.
2. Zasłonić klapką przycisk wyłączający (A).
3. Pociągnąć element B do przodu, element C automatycznie przesunie się w dół. Element B pozostanie w tej
pozycji (Rysunek 4-14 C).
4. Przełożyć kłódkę (D) przez otwór po prawej stronie
(Rysunek 4-14 D).
Grubość ucha kłódki może wynosić 1–12 mm.
5. Pozycja uziemiona jest teraz zablokowana. Zablokowane są również drzwi przedziału kablowego oraz przycisk
wyłączający.
6. Zawiesić znak ostrzegawczy „Kabel uziemiony” jeżeli
jest to wymagane.
Usuwanie blokady:
1. Zdjąć kłódkę D (Rysunek 4-14 D).
2. Popchnąć element C do góry, element B automatycznie
przesunie się do tyłu (Rysunek 4-14 C).
3. Blokada pozycji uziemionej jest zdjęta.

7

Rysunek 4‑14: Blokada
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4.3.3 Blokada przycisku wyłączającego wyłącznik lub
rozłącznik
Blokada przycisku wyłączającego stosowana jest aby
zapobiec niepożądanemu otwarciu łącznika. Gdy blokada
jest zastosowana klapka na przycisku nie może być
podniesiona. Łącznik nie może być wówczas wyłączony
mechanicznie. Jednakże wyłączenie za pomocą przekaźnika zabezpieczającego (jeśli zainstalowany) lub zdalnie jest
wciąż możliwe. Ta blokada może być założona przy
każdym położeniu łączników I w każdej pozycji pola.
Zakładanie blokady:
Zawiesić kłódkę (19) w otworze poniżej przycisku wyłączającego, patrz Rysunek 4-15.

19

Grubość ucha kłódki może wynosić 1–12 mm.
Rysunek 4‑15: Blokada przycisku wyłączającego

4.3.4 Blokada nożycowa
Ta blokada służy do uniemożliwienia przypadkowego
załączenia łącznika i uruchomienia odłączniko-uziemnika.
Po założeniu blokady nie można włożyć dźwigni do
punktów sterowania. W dalszym ciągu jednak jest możliwe
wyłączenie za pomocą przycisku wyłączającego oraz
przekaźnika zabezpieczającego.

21

Procedura instalowania jest następująca:
1. Obrócić pokrętło (7) w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara do miejsca, w którym ukaże się
punkt sterowania łącznikiem.

7

2. Umieścić blokadę typu nożycowego (21) w otworze
punktu sterowania; patrz Rysunek 4-16.
3. Ścisnąć nożyce tak, aby oba otwory pokryły się ze sobą.

Rysunek 4‑16: Zakładanie blokady nożycowej

Przełożyć kłódkę (19) przez oba otwory;
patrz Rysunek 4-17.

19

Rysunek 4‑17: Kłódka na blokadzie nożycowej
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4.4 Wskaźniki
Rozdzielnica Xiria standardowo wyposażona jest we
wskaźniki obecności napięcia od strony kabla i może opcjonalnie być wyposażona we wskaźniki zwarcia bądź
wskaźniki wyłączenia.
12

4.4.1 Wskaźniki obecności napięcia
Rozdzielnica Xiria wyposażona jest we wskaźniki obecności napięcia (12) umieszczone na panelu sterowania.
Wskaźniki wyposażone są w gniazda LRM I spełniają
wymagania normy IEC 61243-5.
Wskaźnik obecności napięcia posiada ekran LCD, na

Rysunek 4‑18: Wskaźniki obecności napięcia

którym wyświetlane są strzałki I kropki, po jednej dla każdej
fazy, patrz Rysunek 4-18. Strzałki I kropki są wyświetlane
na ekranie w sposób ciągły gdy na kablu jest obecne
napięcie.
Wkaźnik napięcia wykrywa czy napięcie pracy jest obecne
na przyłączu kablowym w danym polu.

Uwaga
Widoczna kropka na ekranie wyświetlacza pokazuje
że wskaźnik działa poprawnie zgodnie z wymaganiami zawartymi w VDE 0682 art. 415 dla systemów
wykrywania napięcia.
Jest to ciągłe sprawdzenie funkcjonalności wskaźnika.
Przy pomocy np. urządzenia ORION można sprawdzić
obecność napięcia (funkcja testera wskaźników napięcia)
jak również wykonać porównanie faz w dwóch sąsiednich
polach.
Patrz instrukcja obsługi urządzenia WEGA 1.2 oraz Orion.

13

4.4.2 Wskaźnik zwarcia
Na panelu sterowania Xiria opcjonalnie mogą być umieszczone wskaźniki zwarcia typu Sigma (13) lub Alpha-M
produkcji Horstmann GmbH, patrz Rysunek 4-19.
Rysunek 4‑19: Wskaźnik zwarcia

4.4.3 Wskaźnik wyłączenia
Wskaźnik wyłączenia (10), patrz Rysunek 4-20, wskazuje
czerwoną flagę gdy łącznik zostanie wyłączony za pomocą

10

przekaźnika zabezpieczającego.
Resetowanie wskazania odbywa się ręcznie poprzez
przycisk resetujący umieszczony od frontu wskaźnika

Rysunek 4‑20: Wskaźnik wyłączenia
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4.5 Skrócona instrukcja łączenia
Skrócona instrukcja łączenia zawiera schemat łączenia:
• Z pozycji pracy do pozycji uziemionej zablokowanej.
• Z pozycji uziemionej zablokowanej do pozycji pracy.

Pozycja pracy

Uziemienie
i zablokowanie kabla

Z pozycji uziemnienia do pozycji pracy

Z pozycji pracy do pozycji uziemienia

Otwieranie

Szyny zbiorcze odłączone,
pozycja neutralna

Dźwignia

Odłączniko-uziemnik
w pozycji szyn zbiorczych

Dźwignia

Uziemienie
i zablokowanie kabla

Dźwignia

Usunąć uziemienie
kabla, pozycja
neutralna

Załączenie
do pozycji pracy

Dźwignia

XIRIA

Rysunek 4‑21: Skrócona instrukcja łączenia
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5. Zdalna sygnalizacja i zdalne
sterowanie
Wskazówka
W celu prawidłowego połączenia I zasilania obwodów wtórnych należy zapoznać się ze schematami
wewnętrznymi dostarczonej rozdzielnicy.
Wyposażenie rozdzielnicy w dodatkowe elementy w celu
realizacji opcji zdalnej sygnalizacji czy zdalnego sterowania
jest dostępne jako opcja dodatkowa.
5.1 Podłączenie

1

2

Elementy dodatkowe montowane są w przedziale obwodów wtórnych za płytą czołową, wraz z korytkiem kablowym (2) oraz listwą zaciskową (1).
Przewody podłączane do listwy zaciskowej można
wprowadzić przez ściankę boczną z lewej bądź prawej

Rysunek 5‑1: Przedział obwodów wtórnych z korytkiem kablowym
i listwą zaciskową

strony.
5.2 Opcja zdalnej sygnalizacji
Pozycje:
• rozłącznika lub wyłącznika;
• odłączniko-uziemnika;
• (opcjonalnie) wskaźnika wyłączenia;
• (opcjonalnie) wskaźnika zwarcia
poprzez styki pomocnicze są podłączone do listwy
zaciskowej.
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5.3 Opcje zdalnego sterowania

5.4 Zdalne wyłączenie tylko 24 V DC

5.3.1 Zdalne wyłączenie 24 V DC (opcja)

(Opcja dostępna tylko dla pól wyłącznikowych)

Pola realizujące zdalne wyłączenie są wyposażone w:
• styki pomocnicze (jak opisano powyżej przy zdalnej sygnalizacji);

Pola wyłącznikowe realizujące zdalne wyłączenie 24 V DC
wyposażone są tylko w cewkę wyłączającą 24 V DC.

• urządzenie sterujące;

Opcjonalny uniwersalny konwerter napięć pomocniczych

• cewkę wyłączającą.

nie jest możliwy.

W przypadku gdy napięcie pomocnicze jest inne niż

Rozruch eksploatacyjny na miejscu instalacji:

24 V DC montowany jest również:

1. Sprawdzić czy doprowadzone jest zasilanie pomocni-

• uniwersalny konwerter napięć pomocniczych.

cze.
2. Odłączniko-uziemnik powinien być przyłączony do szyn

Rozruch eksploatacyjny na miejscu instalacji:
1. Sprawdzić czy doprowadzone jest zasilanie pomocnicze.
2. Odłączniko-uziemnik powinien być przyłączony do szyn

zbiorczych.
3. Wyłaczenie nastąpi gdy wyłącznik jest zamknięty
i zwarty zostanie styk rozwierny na odpowiednich
zaciskach listwy zaciskowej.

zbiorczych.
3. Rozłącznik lub wyłącznik powinien być zamknięty.

5.5 Lokalne załączenie

4. Pokrętło (7) powinno być w pozycji środkowej.
5. Wyłączenie nastąpi po zwarciu styku zwiernego na
odpowiednich zaciskach listwy zaciskowej.

Pola realizujące łączenie silnikowe można również
załączyć lokalnie za pomocą lokalnego przycisku załączającego. Obowiązują wtedy takie same warunki rozruchowe

5.3.2 Zdalne załączenie 24 V DC (opcja)
Pola realizujące zdalne załączenie wyposażone są w:

jak w przypadku cyklu załączania zdalnego.
W celu załączenia należy nacisnąć przycisk załączający
(1).

• styki pomocnicze (jak opisano powyżej przy zdalnej sygnalizacji);
• urządzenie sterujące;

1

• cewkę wyłączającą ;
• silnik zamykający;
• przycisk załączający umieszczony na pulpicie sterującym.
W przypadku gdy napięcie pomocnicze jest inne niż
24 V DC montowany jest również:
• uniwersalny konwerter napięć pomocniczych.
Rozruch eksploatacyjny na miejscu instalacji:
1. Sprawdzić czy doprowadzone jest zasilanie pomocnicze.
2. Odłączniko-uziemnik powinien być przyłączony do szyn
zbiorczych.
3. Pokrętło (7) powinno być w pozycji środkowej.
4. Załączenie nastąpi gdy rozłącznik lub wyłącznik jest
otwarty I zwarty zostanie styk zwierny na odpowiednich

Rysunek 5‑2: Elementy sterujące

zaciskach listwy zaciskowej. Procedura załączania
rozpoczyna się od naprężania sprężyny, natomiast
rzeczywiste załączenie ma miejsce po upływie około 12
sekund.
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6. Kontrola i konserwacja
6.1 Wprowadzenie

6.2.2 Sprawdzenie funkcji łączeniowych
Procedura sprawdzenia funkcji łączeniowych jest następująca:
1. Sprawdzić wraz z osobą odpowiedzialną za rozdzielni-

Rozdzielnica XIRIA jest teoretycznie urządzeniem, które
nie wymaga konserwacji. Wszystkie elementy obwodu
pierwotnego będące pod napięciem są umieszczone

cę, czy dane urządzenie jest odłączone i gotowe do
przeprowadzenia kontroli.
2. Potwierdzić, w porozumieniu z osobą odpowiedzialną za

w szczelnie zamkniętej gazoszczelnej obudowie. Wszystkie

wykonywane operacje, czy dane pole jest odłączone

pozostałe elementy zostały również zaprojektowane tak,

i kontrola może być przeprowadzona w bezpieczny

aby nie wymagały konserwacji.

sposób. Jednocześnie należy się upewnić, czy podłą-

Kontroli można poddawać następujące funkcje i elementy:
• prawidłowość zamocowania kabli i podłączenia do uziemienia,
• obudowę pod kątem braku uszkodzeń i zanieczyszczeń,

czony kabel jest i pozostanie bez napięcia.
3. Ustawić łącznik w pozycji rozłączonej, a odłączniko-uziemnik w pozycji uziemionej; patrz punkt 4.2.
4. Wykonać wszystkie operacje łączeniowe opisane

• przekaźnik zabezpieczający,

w punkcie 4.5 Instrukcje skrócone. Za każdym razem

• funkcje łączeniowe,

należy dokładnie sprawdzać, czy operacja zakończyła

• wskaźnik obecności napięcia,

się pożądanym wynikiem. Sprawdzić stan wskaźników

• wskaźnik zwarcia.

położenia na panelu sterowania i rzeczywistą pozycję
odłączniko-uziemnika oraz wyłącznika próżniowego

6.2 Przeglądy
6.2.1 Sprawdzenie przyłącza kablowego

przez wzierniki. Patrz punkt 4.2.2.
5. Jeśli wynik wykonania którejkolwiek operacji jest inny
niż wymagany zgodnie ze wskaźnikami położenia lub

Procedura sprawdzenia przyłączy kablowych jest następu-

rzeczywistą pozycją odłącznika-uziemnika, wyłączyć

jąca:

urządzenie i poinformować o tym firmę Eaton.

1. Otworzyć przedział kablowy, wykonując procedurę
opisaną w punkcie 4.2.3.
2. Wytrzeć przedział suchą szmatką.
3. Sprawdzić podłączenie głowic kablowych zgodnie
z zaleceniami ich dostawcy. Upewnić się, czy kabel nie
przekazuje żadnych naprężeń mechanicznych na
głowicę. Punkty podłączenia kabli w rozdzielnicy Xiria
nie mogą być narażone na działanie jakichkolwiek sił;
siły wywierane przez kable muszą być pochłaniane
przez uchwyty kablowe; patrz „Układ likwidowania
naprężeń” w punkcie 3.3.3.
4. Sprawdzić uchwyty kablowe. Kable muszą być poprawnie zamocowane w uchwytach. Sprawdzić, czy śruby są
dokręcone momentem 20 Nm; patrz „Instrukcje montażu
kabli” w punkcie 3.3.2.
5. Sprawdzić ciągłość połączenia uziemiającego:
• między kablami a szyną uziemiającą,
• między szyną uziemiającą a obudową,
• między szyną uziemiającą a uziemieniem ochronnym
stacji.
6. Zamknąć przedział kablowy.

32

994.570 G01 03

EATON

Xiria
6.2.3 Sprawdzenie wskaźnika wilgotności
Za pomocą kolorowego wskaźnika wilgotności sprawdzić
działanie środka pochłaniającego wilgoć w urządzeniu.
Wskaźnik znajduje się za szybką środkowego wziernika
prawego pola (patrz Rysunek 6-1).
Wskaźnik powinien mieć kolor jasnoniebieski.
W normalnych warunkach pracy poziom wilgotności
wewnątrz rozdzielnicy Xiria jest utrzymywany na poziomie
poniżej 15%, ponieważ przed hermetycznym zamknięciem
obudowy jest w niej umieszczana torebka z żelem Silica
Żel.
Zmiana koloru wskaźnika na różowy oznacza, że poziom
wilgotności we wnętrzu rozdzielnicy przekroczył 40%.
Badanie typu rozdzielnicy Xiria zostało przeprowadzone
przy otwartych ścianach obudowy w warunkach normalnej
wilgotności powietrza atmosferycznego powyżej 50–60%.
Jeśli zabarwiony na kolor różowy wskaźnik wskazuje zbyt
wysoki poziom wilgotności (np. w trakcie corocznego

Rysunek 6-1: Wskaźnik wilgotności

przeglądu), urządzenie może być dalej bezpiecznie
używane w operacjach łączeniowych, ale należy zwrócić
się po pomoc do firmy Eaton Holec w celu przeprowadze-

6.3 Likwidacja urządzenia

nia dalszego badania przyczyn utraty szczelności obudowy

6.3.1 Recykling materiałów po demontażuu

oraz ewentualnego ich usunięcia.

Eaton zwraca ogromną uwagę na aspekty związane
z ochroną środowiska naturalnego przy produkcji i instalacji

6.2.4 Kontrola wskaźników obecności napięcia

swoich urządzeń. Urządzenia firmy Eaton są projektowane
i produkowane zgodnie z wymaganiami normy środowisko-

Informacje na temat sposobu przeprowadzania kontroli

wej ISO 14001. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy do

oraz obsługi konserwacyjnej wskaźników obecności

budowy rozdzielnic Xiria nie są używane żadne surowce

napięcia znajdują się w instrukcji wskaźników obecności

ani materiały zagrażające środowisku naturalnemu.

napięcia Wega 1.2.

Dlatego recykling produktów Xiria jako odpadów po
zakończeniu eksploatacji nie powoduje żadnych proble-

6.2.5 Kontrola przekaźnika zabezpieczającego

mów. Materiały, z których zbudowana jest Xiria nadają się
do ponownego wykorzystania. Po zakończeniu eksploatacji

Informacje na temat sposobu przeprowadzania kontroli

rozdzielnicy, specjalistyczne firmy są w stanie ją rozłożyć

oraz obsługi konserwacyjnej przekaźnika zabezpieczające-

na części składowe. Wszystkie materiały nadają się do

go znajdują się w instrukcji obsługi przekaźnika zabezpie-

recyklingu.

czającego WIC1 bądź WIB1.

Na życzenie klienta dostępna jest „Deklaracja środowiskowa” w której zestawiono z jakich materiałów (i w jakich

6.2.6 Kontrola wskaźników zwarcia

ilościach) składa się rozdzielnica Xiria.

Informacje na temat sposobu przeprowadzania kontroli

Przed przystąpieniem do demontażu starej instalacji należy

oraz obsługui konserwacyjnej wskaźników zwarcia  

zapoznać się z lokalnie obowiązującymi przepisami.

znajdują się w instrukcji wskaźników zwarcia Sigma bądź
Alpha-M dostarczanej przez producenta Horstmann GmbH.

Wskazówka
Demontaż urządzenia oraz jego wywóz i recycling
można zlecić również firmie Eaton.
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7. AKCESORIA I OPCJE
7.1 Akcesoria
668251

Rączka manewrowa 135 mm dla otwierania I zamykania wyłącznika oraz
rozłącznika oraz do przestawiania odłączniko-uziemnika w pozycję szyny
zbiorcze – szyna uziemiająca.

668270

Rączka manewrowa 510 mm do obsługi rozdzielnicy Xiria szczególnie
w kompaktowych stacjach transformatorowych gdzie brakuje miejsca na
manewry od frontu.

688644

Kieszeń na dokumenty do przechowywania instrukcji oraz krótkiej rączki
manewrowej.

Skrócona instrukcja obsługi pokazująca podstawowe operacje łączeniowe
i eksploatacyjne.

Instrukcja obsługi
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7.2 Opcje
665417

Blokada nożycowa, stosowana z kłódką blokuje dostęp do napędu
łączników. Zapobiega niepożądanym łączeniom wyłącznikiem czy rozłącznikiem oraz odłączniko-uziemnikiem.

107926

Kłódka, stosowana z blokadą nożycową oraz do blokowania pozycji
uziemionej pola.

Pokrywa tylna, stosowana gdy kanał wydmuchowy kierujemy do piwnicy
kablowej.

E6055889

Adapter WIC1-PC3.
Stosowany aby połączyć zabezpieczenie WIC1-1PE z komputerem
poprzez złącze USB celem dokonania nastaw parametrów zabezpieczenia
czy odczytania pamieci o ostatnim wyłączeniu.
Zestaw zawiera przewody i oprogramowanie.

E6055901

Tester typu WIC1-TU.
Stosowany do przeprowadzenia testu zabezpieczenia WIC1, WIB1.

E6046006

Urządzenie typu Orion 3.0.
Stosowane do sprawdzenia wskaźników napięcia Wega oraz do przeprowadzenia porównania faz w dwóch sąsiednich polach Xiria.

E6046005

Urządzenie typu Orion Compare.
Uproszczona wersja urządzenia Orion 3.0. stosowana do sprawdzenia
wskaźników napięcia Wega oraz do przeprowadzenia porównania faz
w dwóch sąsiednich polach Xiria.
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E6046007

Tester funkcjonalny dla wskaźników WEGA.

E6042323

Wskaźnik zwarcia typu SIGMA.
Wykrywa prądy zwarciowe w sieci dystrybucyjnej średniego napięcia.
Składa się z ekranu umieszczonego w obudowie typu plug-in oraz trzech
przekładników prądowych.

668002

Wskaźnik zwarcia typu ALPHA-M.
Wykrywa prądy zwarciowe w sieci dystrybucyjnej średniego napięcia.
Składa się z ekranu umieszczonego w obudowie typu plug-in oraz trzech
przekładników prądowych. Wskaźnik ALPHA-M wyposażony jest w mechanizm do resetowania I testowania wskazania zwarcia.
Wskaźnik obecności napięcia typu WEGA 1.2 prod. Horstmann

E6015230

3–4,15 kV

E6015231

6–7,2 kV

E6015232

10–15 kV

E6015233

17,5–24 kV
Wskaźnik obecności napięcia typu Wega 2.2 wyposażony dodatkowo
w przyłącze napięcia pomocniczego oraz styki sygnalizacyjne.

6038501

Płyta montażowa do montażu wskaźników Wega w istniejących rozdzielnicach ze starymi wskaźnikami LED.

Amperomierz prod. ELEQ z przekładnikiem prądowym montowanym
w przedziale kablowym w fazie L2 (tylko w polu wyłącznikowym).

Wskaźnik wyłączenia (tylko w polu wyłącznikowym).
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E665245

SZ4H bez styków pomocniczych.

E665246

SZ5H ze stykami pomocniczymi.
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E665258

Zabezpieczenie WIC1-1PE prod. Woodward SEG.
Nastawy poprzez komputer zewnętrzny.

E569882

Zabezpieczenie WIC1-2PE prod. Woodward SEG.
Nastawy poprzez przełączniki DIP.

E569884

Zabezpieczenie WIC1-3PE prod. Woodward SEG.
Nastawy poprzez przełączniki HEX.

Exxxxxxx

Zabezpieczenie WIB1-2PE prod. Woodward SEG.
Nastawy poprzez przełączniki DIP.

Przekładniki prądowe dla zabezpieczenia WIC1, montowane wokół
przepustu kablowego.
E665267

WE2H1

16–56 A

dla przepustu kablowego typu A

E665251

W3H1

32–112 A

dla przepustu kablowego typu A

E665252

W4H1

64–224 A

dla przepustu kablowego typu

E665253

A W5H1

128–448 A

dla przepustu kablowego typu A

E6014721

WE2H3

16–56 A

dla przepustu kablowego typu C

E6014719

W3H3

32–112 A

dla przepustu kablowego typu C

E6014720

W4H3

64–224 A

dla przepustu kablowego typu C

E6015274

W5H3

128–448 A

dla przepustu kablowego typu C
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7.3 Akcesoria do starych wskaźników napięcia (ciągle dostępne)
612441

Piezo tester wskaźników napięcia typu CL.
Stosowane do sprawdzania starych wskaźników napięcia typu JB.
Montaż wskaźników napięcia typu JB zakończono z końcem roku 2009.

E569987

Porównywacz faz typu SPC6000
Stosowane do porównywania faz za pomoca starych wskaźników napięcia
typu JB. Montaż wskaźników napięcia typu JB zakończono z końcem roku
2009.
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dodatek 1: Plan posadowienia
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dodatek 2: głowice Kablowe
Głowice kablowe do pola rozłącznikowego 630 A ze stożkiem przyłączeniowym typu C
według EN 50181 (styk śrubowy z gwintem wewnętrznym M16).

290

kana³ wydmuchowy tylny
kana³ wydmuchowy dolny

Stożek typu C

Tabela 1: Głowice kablowe dla pola rozłącznikowego ze stożkiem typu C (wg EN 50181): 630 A, 20 kA-1 s, gwint M16.
Producent
Euromold

NKT-F&G

ABB
3M
Tyco (Raychem)
Euromold

NKT-F&G

ABB
Tyco (Raychem)
Tyco (Raychem)
3M
Pirelli

Typ głowicy
400TB
440TB
400LB
430TB
ASTS10/630
ASTS15/630
AWK10/630
AWK15/630
CB 12-630
SEHDT13.1
SEHDT13
KAP300/400
KAP630
92-EE9X5-4
RSTI
K400TB
K440TB
K400LB
K430TB
EASTS20/630
AWKS20/630
CB 24-630
SEHDT23.1
SEHDT23
SOC630-1
SOC630-2
RSTI
RSTI
93-EE9X5-4
1550-30
FMCTs-400

Napięcie znamionowe [kV]
12
12
12
12
12
17,5
12
12
12
12
12
12
12
12
12
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
17,5
24
24
24
24

Osłona uziemiona
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Przekrój kabla [mm2]
70–300
185–630
50–300
25–300
25–240
35–240
25–300
25–300
25–300
70–300
400–500
25–300
25–300
50–400
25–300
25–300
185–630
25–300
25–300
95–240
25–240
25–300
25–240
300–500
50–120
150–300
25–300
25–300
25–400
25–400
25–300

a W
 polu rozłącznikowym można zabudować następujące ograniczniki przepięć na głowicach kablowych, które mieszczą się w standardowej
głębokości przedziału kablowego:
• dla 12 kV;
– typu RDA-RICS firmy Tyco (Raychem),
• dla 17,5 kV oraz 24 kV;
– typu 300PB-10SA z głowicą K430TB firmy Euromold,
– typu CSA z głowicą CB24-630 firmy NKT,
–  typu RSTI-CC-SA z głowicą RSTI firmy Tyco (Raychem).
b Inne typy ograniczników przepięć wymagają zastosowania głębszej (+20 mm bądź +100 mm) pokrywy przedziału kablowego.
c Maksymalna średnica zewnętrzna kabla może wynosić 52 mm.
d W przypadku podłączania kabli o napięciu powyżej 12 kV należy stosować głowice kablowe z powłoką uziemioną.
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Głowice kablowe dla pola wyłącznikowego 200 A ze stożkiem przyłączeniowym typu A

99

według EN 50181 (styk wtykowy 7,9 + 0,02/0,05 mm)

223

kana³ wydmuchowy tylny
kana³ wydmuchowy dolny

Stożek typu A

Tabela 2: Głowice kablowe dla pola wyłącznikowego ze stożkiem typu A (wg EN 50181): 200 A, 20 kA-0,4 s.
Producent
3M
Euromold
Tyco (Raychem)
ABB
NKT-F&G
Tyco (Raychem)
Euromold
3M
NKT-F&G
ABB
Tyco (Raychem)
Pirelli

Typ głowicy
92-EE8X5-2
158LR
RSES
SEHDW11.1
SEHDW11
EASW10/250
EASW15/250
RSES
K158LR
93-EE8X5
1550-10
EASW20/250
SEHDW21.1
SEHDW21
RSES
FMCE-250
FMCEm-250

Napięcie znamionowe [kV]
10
12
12
12
10
12
17,5
17,5
24
24
24
24
24
24
24
24
24

Osłona uziemiona
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Przekrój kabla [mm2]
25–120
10–150
25–120
25–70
120–150
25–95
35–95
25–120
10–150
25–120
16–120
25–70
25–70
95–150
25–120
16–95
16–95

a M
 aksymalna średnica zewnętrzna kabla może wynosić 38 mm – gdy pole wyposażone jest w przekaźnik zabezpieczający WIC1. Gdy
w polu zamontowany jest przekaźnik WIB1 maksymalna średnica zewnętrzna kabla może wynosić 35 mm.
b W przypadku podłączania kabli o napięciu powyżej 12 kV należy stosować głowice kablowe z powłoką uziemioną.
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Głowice kablowe do pola wyłącznikowego 500 A ze stożkiem przyłączeniowym typu C
według EN 50181 (styk śrubowy z gwintem wewnętrznym M16).
172

kana³ wydmuchowy tylny
kana³ wydmuchowy dolny

Stożek typu C

Tabela 3: Głowice kablowe dla pola wyłącznikowego ze stożkiem typu C (wg EN 50181): 630 A, 20 kA-1 s, gwint M16.
Producent
ABB
Euromold
NKT-F&G
Tyco (Raychem)

Typ głowicy
SOC630-1
SOC630-2
AGT20/630
AGT20/630
CB 24-630
RSTI-L

Napięcie znamionowe [kV]
24
24
10
20
24
24

Osłona uziemiona
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Przekrój kabla [mm2]
50–120
150–300
150–240
95–300
25-300
25-300

a Maksymalna średnica zewnętrzna kabla może wynosić 52 mm.
b W przypadku podłączania kabli o napięciu powyżej 12 kV należy stosować głowice kablowe z powłoką uziemioną.
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Dane kontaktowe
Polska
Internet: www.moeller.pl
Eaton Electric Sp. z o.o.
80-299 Gdańsk, 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. Roździeńskiego 188b
tel.: (32) 258 02 90
fax: (32) 258 01 98
e-mail: pl-katowice@eaton.com
Biuro Kraków
30-663 Kraków, ul. Wielicka 250
tel.: (12) 289 03 35
fax: (12) 288 35 83
e-mail: pl-krakow@eaton.com

Biuro Toruń
87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 110-114 p. 305
tel./fax: (56) 655 96 25
tel.: (56) 655 95 88
e-mail: pl-torun@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
Biuro Wrocław
50-424 Wrocław, ul. Krakowska 19-23
tel./fax: (71) 781 23 21
tel./fax: (71) 781 23 74
e-mail: pl-wroclaw@eaton.com

Biuro Lublin
20-701 Lublin, ul. Nałęczowska 30 p. 26
tel./fax: (81) 533 32 62
e-mail: pl-lublin@eaton.com
Biuro Łódź
91-341 Łódź, ul. Brukowa 20
tel. kom.: 694 430 955
e-mail: pl-lodz@eaton.com
Biuro Poznań
60-171 Poznań, ul. Żmigrodzka 41/49
tel./fax: (61) 863 83 55
tel./fax: (61) 867 75 44
e-mail: pl-poznan@eaton.com
Biuro Szczecin
72-100 Szczecin, ul. Dąbrowskiego 38/40
tel./fax: (91) 482 42 39
e-mail: pl-szczecin@eaton.com

Eaton Corporation jest działającym globalnie
koncernem przemysłowym z takimi segmentami
działalności jak Electrical, Fluid Power, Truck
i Automotive.
Dział urządzeń elektrycznych (Electrical) firmy
Eaton to światowy lider w dziedzinie produktów
i usług związanych z systemami kontroli
i dystrybucji mocy, zasilaniem awaryjnym oraz
automatyką przemysłową. Urządzenia elektryczne
firmy Eaton, oferowane pod znanymi na świecie
markami, takimi jak Cutler-Hammer®, MGE Office
Protection Systems™, Powerware®, Holec®,
MEM®, Santak® i Moeller®, pozwalają budować
dostosowane do wymagań klientów rozwiązania
z serii PowerChain Management®. Zaspokajają
one potrzeby w zakresie zasilania w takich
segmentach światowego rynku jak przemysł,
instytucje, administracja, przedsiębiorstwa
użyteczności publicznej, handel, gospodarstwa
domowe, informatyka oraz producenci OEM
i systemy o znaczeniu krytycznym.

Adresy Moeller na świecie:
www.moeller.net/address
e-mail: info@moeller.net
Internet: www.moeller.net
www.eaton.com
Wydawca: Eaton Electric Sp. z o.o.
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80-299 Gdańsk
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