Sectos NXB i NXBD
Roz³¹czniki mocy z biegunami w izolacji gazowej SF6
Broszura techniczna
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1. Wstêp
Z³¹cze wielostykowe, w³¹cznie z obwodem
alarmowym ciœnienia gazu

Ramiê do zaczepiania haka

Czytelny, jednoznaczny, niezawodny
wskaŸnik pozycji wykonany z lekkiego
materia³u odblaskowego, widoczny z
poziomu ziemi nawet w nocy lub przy
padaj¹cym deszczu.

Skrzynka górna

Izolator z kauczuku
silikonowego lub odlewany z
¿ywicy epoksydowej

Zbiornik spe³nia wymagania
„szczelnego systemu ciœnieniowego”
normy IEC 56, który znaczy, ¿e
podczas przewidywanego czasu ¿ycia
urz¹dzenia nie bêdzie zachodzi³a
potrzeba uzupe³nienia gazu.

Izolatory wykonane z elastycznego
kauczuku silikonowego, które gdy
zachodzi koniecznoœæ mog¹ byæ
od³¹czalne. Kauczuk silikonowy ma
doskona³e w³asnoœci elektryczne,
jest hydrofobowy i nie³amliwy.
Zbiornik ze stali nierdzewnej.
Zawór nape³niania gazem.

Zamkniêty Otwarty

Roz³¹cznik typu NBX wykonany jest z biegunami w izolacji gazowej SF6 odpowiedniej dla
konwencjonalnej linii przesy³owej i typu BLX dla wspó³czesnych systemów linii dystrybucyjnych zdalnie
sterowanymi z izolowanymi przewodami. Typ NBX jest roz³¹cznikiem nie wymagaj¹cym konserwacji nawet
przy pracy w szczególnych warunkach klimatycznych w³¹cznie z atmosfer¹ zasolon¹, atmosfer¹
przemys³ow¹ z zanieczyszczeniami korozyjnymi, œniegiem i lodem.
Trójfazowy roz³¹cznika jest zamontowany w szczelny na ca³y okres eksploatacji zbiornik wykonany ze stali
nierdzewnej z ma³ym nadciœnieniem gazu SF6. Specjalnie zaprojektowany zbiornik gwaranutje
bezpieczeñstwo obs³udze nawet podczas wewnêtrznych zwaræ ³ukowych przy pe³nej mocy znamionowej. Ze
wzglêdu na du¿¹ zdolnoœæ odpornoœci ³ukowej zbiornik NBX w wiêkszoœci przypadków wytrzymuje zwarcia
wewnêtrzne bez upustu gor¹cych gazów. Niezale¿ny sprê¿ynowy mechanizm napêdu gwarantuje roz³¹czenie
obci¹¿enia przy zwarciu poprzez zapewnienie prêdkoœci otwierania i zamykania roz³¹cznika.

2. Dane techniczne
2.1 Normy

IEC 60129
IEC 60265-1
IEC 60694
ANSI/IEEE C37.63
ANSI/IEEE C37.71
GB3804
GB/T11022

Roz³¹czniki pr¹du zmiennego i uziemniki
£¹czniki wysokiego napiêcia. Czêœæ I: £¹czniki wysokiego napiêcia na napiêcia powy¿ej
1 kV a mniej ni¿ 52 kV.
Podstawowe dane dla wy³¹czników i rozdzielnic wysokiego napiêcia
Znormalizowane wymagania IEEE automatycznego selekcjonowania systemów pr¹du
zmiennego linii napowietrznych, uk³adanych w suchych kana³ach i zanurzalnych.
Roz³¹czniki mocy trój-fazowe, z napêdem rêcznym podpowierzchniowe dla systemów pr¹du
zmiennego
Roz³¹czniki mocy wysokiego napiêcia 3 ~ 63kV
Podstawowe specyfikacje dla wy³¹czników i rozdzielnic wysokiego napiêcia
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2.1 Dane elektryczne
Poziom izolacji
Napiêcie znamionowe
Napiêcie wytrzymywane czêstotliwoœci sieciowej, 60 s na mokro
- miêdzy ziemi¹ i miêdzy fazami
- wzd³u¿ odleg³oœci izolacji
Napiêcie wytrzymywane udarowe
- miêdzy ziemi¹ i miêdzy fazami
- wzd³u¿ odleg³oœci izolacji

Znamionowe wartości prądów
Pr¹d znamionowy
G³ówny pr¹d wy³¹czenia czynnego obci¹¿enia
Liczba operacji zamkniêcie-otwarcie
Pr¹d wy³¹czalny linii
Pr¹d wy³¹czalny linii kablowej
Pr¹d wy³¹czalny zawarcia doziemnego
Pr¹d wy³¹czalny linii kablowej w warunkach zwarcia doziemnego
Pr¹d wy³¹czalny transformatora w stanie biegu ja³owego
Pr¹d wy³¹czalny pojedynczej baterii kondensatorowej

Znamionowe wartości zwarciowe
Wytrzyma³oœæ na pr¹d zwarciowy, Ik (3 s)
Wytrzyma³oœæ pr¹dowa w szczycie
Za³¹czalny pr¹d zwarciowy
Liczba operacji za³¹czania
- no¿y g³ównych 50 kA (CL E2)
- no¿y g³ównych 31,5 kA (CL E3)
- no¿y uziemnika 50 kA (CL E2)
- no¿y uziemnika 31,5 kA (CL E3)

Droga up³ywu
Izolatory silikonowe
Izolatory epoksydowe

kV

12

24

kV
kV

28
32

50
60

kV
kV

75
85

125
145

A
A
n
A
A
A
A
A
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630
630
100
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50
50
28
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630
630
100
50
50
50
28
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20
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50

20
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50

n
n
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3
10
3
5

3
10
3
5

mm
mm

620
500

Graniczna temperatura otoczenia

-40 0C ... +60 0C

Wytrzyma³oœæ mechaniczna (liczba operacji zamkniêcie-otwarcie)
- no¿e g³ówne
n
- no¿e uziemnika
n

5000
2000

Ciœnienie nape³niania gazem
Ciœnienie gazu alarmowe
- styk prze³¹cznika
- gêstoœciomierz
- urz¹dzenia blokuj¹cego

bar (abs)

1,5

bar (abs)
bar (abs)
bar (abs)

1,2
1,2
1,1

Masa
NXB (izolatory ¿ywiczne/silikonowe/bez izolatorów
NXBD (z izolatorami silikonowymi)

kg
kg
kg

81/82/71
144

Stopieñ ochrony skrzynki sterowniczej

IP X7
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3. Zastosowania i charakterystyki
3.1 Zastosowania

Roz³¹czniki NBX i NBXD s¹ wykonywane jako dwu pozycyjne (W£-WY£) lub trój-pozycyjne (W£-WY£UZIEMIENIE). W dostawie jako roz³¹cznik trój-pozycyjny jest mo¿liwe uziemienie linii po jednej stronie
no¿a roz³¹cznika. Oba typu roz³¹czników mog¹ byæ dostarczane z napêdami rêcznymi lub elektrycznymi i
wy³¹cznie z napêdem rêcznym lub elektrycznym. Pozycja uziemnika w roz³¹czniku trój-pozycyjnym jest
wy³¹cznie wybierana rêcznie. Roz³¹czniki mog¹ byæ wyposa¿one w blokadê rêczn¹ i elektrycznie izolowane
w pozycji uziemionej, otwartej (WY£) lub zamkniêtej (W£). Roz³¹cznik NBXD sk³ada siê roz³¹cznika
NBX, który mo¿e byæ stosowany jako g³ówne urz¹dzenie w sieciach pierœcieniowych. Rozszerzenie
zastosowania i schematyczna ilustracja jak ni¿ej:

NBX

NBXD

NBX dwu-pozycyjny i trój-pozycyjny

NBXD dwu-pozycyjny i trój-pozycyjny

Rozga³êzienie linii g³ównej
Transformator rozdzielczy – linia wejœciowa/wyjœciowa

Transformator rozdzielczy z automatyczn¹ zmian¹
napiêcia zasilaj¹cego przy pomocy REC 523
STRONA 3

W sieci pierœcieniowej wszystkie roz³¹czniki
sterowane jednym REC 523

3.2 Charakterystyki

Roz³¹czniki Sectos NXB i NXBD s¹ skonstruowane dla systemów sieci w celu za³¹czania i
wy³¹czania pr¹du obci¹¿enia oraz wytrzymuj¹ pr¹dy zwarciowe. Wszystkie skrzynki górne s¹
wykonane ze stali nierdzewnej lub ze stopu aluminiowego przy zastosowaniu precyzyjnych
urz¹dzeñ produkcyjnych.
•

Szczególnie dla automatycznych systemów rozdzielczych

•

Elastycznoœæ 2-pozycyjne z opcj¹ 3-pozycyjn¹, 3-pozycyjne roz³¹czniki mog¹ uziemiaæ
obwód przez wewnêtrzny nó¿ na jednej ze stron roz³¹cznika

•

Odblaskowy wskaŸnik jest ³atwo widoczny z pozycji gruntu, nawet w nocy

•

Zbiornik ze stali nierdzewnej mo¿e wytrzymywaæ zwarcia wewnêtrzne we wszystkich
œrodowiskach

•

Przek³adniki pr¹dowe z rdzeniami toroidalnymi mo¿na ³atwo instalowaæ na izolatorach,
zabezpieczaj¹c no¿e przed uszkodzeniami przek³adników (w porównaniu do pr¹dowych
przek³adników wewnêtrznych)

•

Stopieñ ochrony IPX7 dla urz¹dzeñ w górnej skrzynce i IP54 poni¿ej skrzynki
sterowniczej

•

Konstrukcja modu³owa umo¿liwia unowoczeœnianie zastosowania roz³¹cznika przez
wyposa¿enie retrofitowe. No¿e mog¹ byæ wymieniane z napêdzanych rêcznie na
napêdzane silnikowo oraz mo¿na zastosowaæ sterowanie zdalne

•

Mnogoœæ i elastycznoœæ wyposa¿enia mo¿e byæ stosowane w ró¿nych opcjach zastosowañ

•

Szczególnie zalecane dla uzyskania maksymalnej niezawodnoœci w najciê¿szych
warunkach

•

Opcjonalnie trzy typy izolatorów: odlewane izolatory epoksydowe, izolatory z kauczuku
silikonowego i z rdzeniem epoksydowym serii 400

•

Wiele rodzajów narzêdzi komunikacyjnych i komunikacyjnych protoko³ów odpowiednich
w wiêkszoœci krajów, mo¿liwoœæ po³¹czenia roz³¹cznika z kablami, konwencjonalnymi
liniami napowietrznymi i liniami BLX z izolowanymi przewodami itp.
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4. Wyposa¿enie
4.1 Wyposa¿enie do zainstalowania w skrzynce napêdu i roz³¹czniku
Napêd jedno-sprê¿ynowy

A

Zazwyczaj roz³¹cznik Sectos NXB jest wyposa¿ony w napêd jednosprê¿ynowy. Ten rodzaj napêdu sprê¿ynowego jest odpowiedni dla
wiêkszoœci zastosowañ. Kiedy wa³ napêdowy no¿y jest obracany
rêcznie lub silnikowo to sprê¿yna napina siê w pierwszej czêœci
ruchu wa³ka i zostaje zwolniona w ostatnie fazie ruchu natychmiast
przestawiaj¹c no¿e w now¹ pozycjê. Tym sposobem dzia³ania
roz³¹cznika (otwieranie, zamykanie) odbywa siê z prêdkoœci¹
niezale¿n¹ od operatora lun urz¹dzenia napêdu (zasada szybkiego
za³¹czania i wy³¹czania). W zale¿noœci od typu urz¹dzenia
silnikowego, otwieranie no¿y odbywa siê od 1 do 5 sekund od
sygna³u komendy rozpoczêcia operacji.
Napêd dwu-sprê¿ynowy

Napêd dwu-sprê¿ynowy

B

Roz³¹cznik Sectos NXB mo¿e byæ wyposa¿ony w napêd dwusprê¿ynowy w celu szybkiego otwierania po otrzymaniu komendy.
Kiedy wa³ napêdowy roz³¹cznika obraca siê z pozycji zamkniêtej
w kierunku otwarcia sprê¿yna zamykaj¹ca zostaje napiêta w
pierwszej fazie ruchu i zwalniana w ostatniej fazie ustawiaj¹c no¿e
we w³aœciwej pozycji. Druga sprê¿yna, sprê¿yna otwieraj¹ca,
pozostaje w stanie napiêcia. Je¿eli wa³ napêdowy zostanie choæ
trochê przekrêcony w kierunku otwarcia, sprê¿yna otwieraj¹ca
zostaje zwolniona i ustawia no¿e w pozycji otwartej. Otwieranie
roz³¹cznika mo¿e te¿ byæ wykonane wyzwalaczem otwieraj¹cym.
Gdy wa³ napêdowy zostanie ca³kowicie obrócony do pozycji
otwarcia sprê¿yna otwieraj¹ca zostanie ponownie napiêta i
pozostanie w stanie napiêcia podczasn nastêpnej operacji
zamykania.
Wyzwalacz otwieraj¹cy

UEJBZB2_

Wyzwalacz otwieraj¹cy jest instalowany w fabryce w
mechanizmach napêdu dwu-sprê¿ynowych. Obwód otwierania jest
pod³¹czony wielo-stykowym z³¹czem wtykowym (patrz schemat
6.3). Ca³kowity czas otwierania roz³¹cznika z wyzwalaczem
otwieraj¹cym wynosi mniej ni¿ 0,1 sekundy.
UEJBZB2 12/24V DC
Napiêcie pracy

Wyzwalacz otwieraj¹cy

- 12
- 24
- 48
- 60
- 110
- 220
- 230
Wyzwalacz
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VDC
VDC
VDC
VDC
VDC
VDC
VDC
otwieraj¹cy

WskaŸnik gêstoœci gazu

Standardowe wyposa¿enie roz³¹cznika NXB stanowi
kompensowane temperaturowo urz¹dzenie alarmowe
pod³¹czone do z³¹cza wtykowego.

WskaŸnik gêstoœci gazu

Styk alarmu 1-3 jest normalnie zamkniêty (NZ) i
zostaje otwarty je¿eli ciœnienie gazu w zbiorniku
spadnie poni¿ej 1,2 bara w temperaturze +20 0C. Jest to
sprawdzony niezawodny system daj¹cy sygna³
alarmowy do zdalnego systemu sterowania. Kiedy
roz³¹cznik dzia³a z napêdem rêcznym obwód sygna³u
alarmowego, w celu sprawdzenia mo¿e byæ przes³any
do poziomu ziemi.
Miernik gêstoœci gazu NXAP 3

W fabryce do roz³¹cznika NXB mo¿na zainstalowaæ
opcjonalne wyposa¿enie do pomiaru wewnêtrznego
ciœnienia gazu. Miernik jest temperaturowo
skompensowany i wskazuje ró¿nicê ciœnienia miêdzy
ciœnieniem wnêtrzem w zbiorniku a wewnêtrznym
ciœnieniem odniesienia. Zmiana ciœnienia zewnêtrznego
powietrza nie wp³ywa na wskazania miernika, które
wskazuje aktualne ciœnienie gazu SF6 wewn¹trz
zbiornika. Miernik zainstalowany jest poni¿ej zbiornika
roz³¹cznika na miejscu pokrywki zaworu do
nape³niania gazem.
Miernik gêstoœci gazu

Urz¹dzenie blokuj¹ce przy zbyt
ma³ym ciœnieniu gazu

Blokada niskiego ciœnienia gazu NXBZ 4

Opcjonalnie roz³¹cznik NXB mo¿e byæ wyposa¿ony w
urz¹dzenie blokuj¹ce mechanizm napêdu mechaniczn¹
zapadk¹ zwalnian¹ gdy wewnêtrzne ciœnienie gazu
zostanie zmniejszone. Gdy blokada zostanie
uruchomiona w oknie wskaŸnika pozycji roz³¹cznika
pojawi siê znak informuj¹cy o zbyt niskim ciœnieniu
gazu. Blokada jest montowana w fabryce i zamienia
standardowe urz¹dzenie alarmuj¹ce. Urz¹dzenie
blokuj¹ce posiada styk pomocniczy wskazuj¹cy
dzia³anie urz¹dzenia. Zaleca siê stosowanie urz¹dzenia
blokuj¹cego wy³¹cznie do roz³¹czników z napêdem
rêcznym i instalowanych w miejscach gdzie
temperatura zewnêtrzna nigdy nie spada poni¿ej –10 0C
oraz na wysokoœci nie przekraczaj¹cej 1000 m nad
poziomem morza.
Licznik wykonanych operacji

Ka¿dy roz³¹cznik typu Sectos NXB posiada licznik
operacji mechanicznych w celu u³atwienia oceny ¿ycia
eksploatacyjnego. Licznik zainstalowany wewn¹trz
skrzynki napêdu.
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4.2 Monta¿ wyposa¿enia

Roz³¹cznik jest przeznaczony do monta¿u poziomego
powy¿ej lub poni¿ej poprzecznicy ramy. Roz³¹cznik mo¿na
mocowaæ bezpoœrednio na s³upie drewnianym lub
betonowym.
Wszystkie czêœci metalowe s¹ cynkowane na gor¹co.
Elementy mocuj¹ce tu opisane s¹ odpowiednie do konstrukcji
s³upowej drewnianej ale s¹ dostêpne te¿ i elementy mocuj¹ce
specjalnie przeznaczone dla s³upów betonowych czy
stalowych. W celu zamówienia odpowiedniego typu
mocowania prosimy o kontakt z przedstawicielem ABB.
Zestaw mocuj¹cy zawiera wszystkie niezbêdne czêœci do
mocowania jednego z koñców poprzecznicy do s³upa
betonowego. Do instalacji dwu-s³upowej potrzebne s¹ dwa
zestawy mocuj¹ce.
Roz³¹cznik jest skonstruowany do instalacji na ca³ym œwiecie
i dlatego jest tyle opcjonalnego wyposa¿enia, które spe³niaj¹
wymagania ró¿nych krajów. Szczegó³y monta¿u s¹ podane
w przewodniku instalacyjnym. Niezbêdne informacje mo¿na
te¿ uzyskaæ kontaktuj¹c siê z ABB.

4.3 Mechanizmy napêdu
Napêd rêczny

Roz³¹cznik NBX mo¿e byæ otwierany (zamykany) rêcznie
z poziomu gruntu poci¹gaj¹c hakiem osadzonym na prêcie
izolacyjnym. Hak zaczepia siê w ramieniu górnej skrzynki
roz³¹cznika. Osadzaj¹c hak na poziomym ramieniu z lewej
strony otwieramy roz³¹cznik a osadzaj¹c w prawym
ramieniu zamykamy roz³¹cznik. Podobnie postêpujemy z
uziemnikiem.
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Napêd silnikowy

UEMC-Ax

Napêd silnikowy jest ³atw¹ modernizacj¹ roz³¹cznika z
napêdem rêcznym. Napêd silnikowy montowany jest na
górnej skrzynce roz³¹cznika NBX. Wodoszczelne z³acze
wtykowe pod³¹cza siê do górnej skrzynki i skrzynki
sterowniczej blisko poziomu gruntu.
Sterowanie zdalne DTU

Roz³¹cznik Sectos NBX jest specjalnie skonstruowany
do elektrycznego sterowania zdalnego sieci rozdzielczej.
Sterowania zdalne w przypadku napêdu silnikowego
wymaga zespo³u z³¹czy i komunikacji miêdzy zespo³em
z³¹czy a zdalnym centrum sterowania.

Zdalnie sterowany napêd silnikowy

Obudowa skrzynki sterowniczej z urz¹dzeniem
sterowania silnika jest wykonana ze stali nierdzewnej i
posiada stopieñ ochrony IP54. Zalecane napiêcie
pomocnicze wynosi 24 V pr¹du sta³ego. W skrzyni
znajduj¹ siê przyciski do sterowania miejscowego i
urz¹dzeniem steruj¹cym silnik. Jedna skrzynka
sterownicza mo¿e obs³ugiwaæ do czterech roz³¹czników.
Wyposa¿enie zamontowane w skrzynce sterowniczej
stanowi¹:
Baterii wraz z ³adowark¹ 24 V DC,
WY£/W£ sterowanie zdalne/miejscowe
Urz¹dzenie kontroluj¹ce stan baterii
Zasilacz VT
Radio & RTU (do zatwierdzenia standardu przez klienta
– tylko dla sterownia zdalnego)

KOKU 072G4

WskaŸnik zwarcia doziemnego (tylko dla sterownia
zdalnego)
Auto sekcjonowanie (tylko dla sterownia zdalnego)
Komunikacja miêdzy z³¹czami DTU i centrum
sterowania zdalnego mo¿e byæ realizowana wieloma
ró¿nymi sposobami – przy pomocy radia, linii
telefonicznej lub innego typu po³¹czenia kablowego, itp.
Sensor pr¹dowy

KOKU 072 G4

Sensor pr¹dowy mo¿e byæ zainstalowany na
przepustach roz³¹cznika NBX. Z uwagi na to, ¿e
izolatory stanowi¹ izolacjê podstawow¹ sensor jest
odpowiedni dla wszystkich napiêæ liniowych.
Sensory pr¹dowe poszczególnych faz s¹ po³¹czone do
ekranowanego kabla KOHZ 11 id¹cego do mufy
rozdzielczej SPEC 6, która posiada zabezpieczenie
przed przepiêciami. Przy sk³adaniu zamówienia na
kable nale¿y podaæ ich d³ugoœci.
Skrzynka sterowania
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5. Rysunki wymiarowe

M12

135 NXB 1 D

135 NXB D3 B
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6. Schematy po³¹czeñ
6.1 Schemat obwodu pomocniczego Sectos
NBX wyposa¿ony w wyzwalacz dwusprê¿ynowy.

6.2 Schemat obwodu pomocniczego Sectos
NBX z napêdem silnikowym

kabel
sterujacy

S8 Styk pomocniczy
S7 WskaŸnik gêstoœci gazu

X3: Z³¹cze pomocnicze
X11: Listwa zaciskowa

M1 Silnik
S1 Wy³¹cznik graniczny
S2 Wy³¹cznik graniczny
S7 WskaŸnik gêstoœci gazu
S8 Styk pomocniczy W£/WY£
S10 Styk pomocniczy W£

SCHEMAT
ROZ£¥CZNIK TYPU NXB_A3
31 NXB 10 A (2-pozycyjny napêd rêczny)
6.3 Schemat obwodu pomocniczego Sectos
NBX z napêdem rêcznym

M1 Silnik
S1 Wy³¹cznik graniczny
S2 Wy³¹cznik graniczny
S7 WskaŸnik gêstoœci gazu
S8 Styk pomocniczy

SCHEMAT
31 NBX 9C

X3: Z³¹cze pomocnicze
X11 Listwa zaciskowa Nr 1
X12 Listwa zaciskowa Nr 2
X13 Listwa zaciskowa Nr 3
X14 Listwa zaciskowa Nr 4

ROZ£¥CZNIK TYPU NXB_AM3 Z SF6
(2 pozycyjny roz³¹cznik silnikowy)

SCHEMAT
ROZ£¥CZNIKI Z SF6 TYPU NX_B3 i NX_BM3
31 NXB 12E (2 pozycyjny roz³¹cznik z wyzwalaczem otwieraj¹cym)
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X3: Z³¹cze pomocnicze
X11 Listwa zaciskowa Nr 1
X12 Listwa zaciskowa Nr 2
X13 Listwa zaciskowa Nr 3
X14 Listwa zaciskowa Nr 4
y1 Wyzwalacz otwieraj¹cy

7. Kody typu do zamówieñ
7.1 Kody typu roz³¹czników Sectos NXB i NXBD

NXB

-

630

/

/

M/

Kod skrzynki sterowniczej (patrz 7.3)
Kod wyposa¿enia
Podaæ numer wyposa¿enia (patrz 7.2)
D³ugoœæ kabla sterowania (dla napêdu silnikowego)
Typowo: 8 m, 12 m, 16 m (maks. do 25 m)
Mo¿na wyspecyfikowaæ ¿¹dan¹ d³ugoœæ
Napiêcie znamionowe silnika i wyzwalacza otwieraj¹cego
Standardowo 24 V, mo¿na te¿ zamawiaæ i inne
Wyposa¿enie górnej skrzynki
2 – prze³¹cznik gêstoœci gazu dla wskazañ zdalnych
3 – urz¹dzenie blokuj¹ce niskiego ciœnienia
H – napêd rêczny
M – napêd silnikowy
A – bez uziemnika
B – wyzwalacz bez uziemnika
C – z uziemnikiem
D – wyzwalacz otwieraj¹cy z uziemnikiem
Pr¹d znamionowy
Typ izolatora
H – odlewany z ¿ywicy
C – kauczuk silikonowy
E – z zewnêtrznym rdzeniem serii 400
Napiêcie znamionowe
roz³¹cznik typu (NXB, NXBD)

7.2 Kody typu dla wyposa¿enia
Nazwa wyposa¿enia

Specyfikacja

Kod typu

Przek³adnik pr¹dowy

KOKU072G4

C

JZW2-10*

P

Miernik gêstoœci gazu

NXA3

G

Urz¹dzenie blokuj¹ce

NXBZ90

J

Przek³adnik napiêciowy

* specyfikacje wyposa¿enia mog¹ siê zmieniaæ w zale¿noœci od dostawcy
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7.3 Kody typu skrzynki sterowniczej dla napêdu silnikowego bez urz¹dzenia steruj¹cego REC:

UEMC-A2
Standardowo dla jednego lub dwóch obwodów sterowania
UEMC-A3
Du¿a skrzynka dla 4 obwodów sterowania
Skrzynka sterowania zawiera:
Urz¹dzenie steruj¹ce
Bateriê
£adowarkê
Grzejnik
Z REC523

DTU 131 1 = rezerwa
2 = rezerwa
3 = protokó³ komunikacyjny IEC870-5-101
4 = protokó³ komunikacyjny formatu MODBUSASCII&RTU
5 = protokó³ komunikacyjny DNP 3.0
B = 9 sensorów do testowania roz³¹czników NXB (dzielnik napiêcia/cewka Rogowskiego)
D = 3 przek³adniki pr¹dowe (1A/5A), np. KOKU 072G4 600/1A dla NXB i NXA
D = 3 przek³adniki pr¹dowe (1A/5A) i 3 przek³adniki napiêciowe (110V)
E = 4 przek³adniki pr¹dowe (1A/5A) i 3 przek³adniki napiêciowe (230V)
F = 6 przek³adników pr¹dowych (1A/5A) i 3 przek³adniki napiêciowe (110V)
F = 3 przek³adniki pr¹dowe (1A/5A) i 6 przek³adników napiêciowych (110V)
1 = Sterowanie 1 szt. NXB z logik¹ kontaktronow¹ ii miejscowym przyciskiem sterowania
2 = Sterowanie 2 szt. NXB z logik¹ kontaktronow¹ ii miejscowym przyciskiem sterowania
3 = Sterowanie 3 szt. NXB z logik¹ kontaktronow¹ ii miejscowym przyciskiem sterowania
4 = Sterowanie 4 szt. NXB z logik¹ kontaktronow¹ ii miejscowym przyciskiem sterowania
A = baterie o pojemnoœci 17 Ah
B = baterie o d³ugim czasie u¿ytkowania 24 Ah
C = bez baterii

Z REC501

DTU 111 1 = protokó³ komunikacyjny ANSI X3.28 HD
2 = protokó³ komunikacyjny RP 570
3 = protokó³ komunikacyjny IEC 870-5-101
4 = protokó³ komunikacyjny MODBUS
5 = protokó³ komunikacyjny DNO 3.9
A = bez grzejnika
B = grzejnik opornoœciowy 45 W
1 = 1 szt. logiki kontaktronowej z miejscowym przyciskiem sterowania
2 = 2 szt. logiki kontaktronowej z miejscowym przyciskiem sterowania
A = baterie o pojemnoœci 17 Ah
B = baterie o d³ugim czasie u¿ytkowania 24 Ah
C = bez baterii
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Komunikacja
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Dystrybutor
ABB Sp. z o.o.
Dywizja Energetyki
ul. ¯agañska 1
Warszawa, Poland
tel:
faks:
e-mail: export.plzwa@pl.abb.com
www.abb.com

Producent
ABB XIAMEN ELECTRICAL CONTROLGEAR CO., LTD
209, Douxi Road, Xiamen, Fujan 36 1004, P.R. Chiny
tel: +86 592 2299270 2299199
fax: +86 592 2276154

