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bezpiecznie połączona

Misja i Polityka Spółki

Podstawowym znaczeniem naszej Spółki, jest stały rozwój i doskonalenie systemu
zarządzania jakością, gwarantującego zaspokojenie potrzeb i oczekiwań naszych klientów.
Naszą misją jest:
„Być wiodącą firmą napędowo energetyczną na rynku w Polsce oraz skutecznie rywalizować
z konkurencją na tym rynku.”
Naszą polityką jakości jest:
 Ciągłe zwiększanie konkurencyjnosci Spółki poprzez sprawniejsze wykonawstwo     
   dokumentacji i montażu oraz lepszą obsługę serwisową.
 Zwiększenie udziału w rynku poprzez wzrost sprzedaży modułów, aplikacji i urządzeń   
   rozdzielczo-sterowniczych.
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Apator Control Sp. z o.o.
 ISTNIEJE OD:
2000 roku, powstała na bazie wydziałów Apator S.A., produkująSPIS TREŚCI

cych urządzenia energoelektroniczne i rozdzielczo-sterownicze, jest
sukcesorem kilkudziesięcioletniej
tradycji Apatora w tym zakresie.
 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI:
Podstawowa działalność firmy opiera
się na projektowaniu i produkcji urządzeń automatyki napędowej, układów
rozdzielczo-sterowniczych oraz ich
wdrażaniu w przemyśle.
 CERTYFIKATY:
ISO 9001: 2008
 NAGRODY:
Gazele Biznesu

Stacja transformatorowa kontenerowa
betonowa z obsługą wewnętrzną STKB
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Stacja transformatorowa kontenerowa
betonowa z obsługą zewnętrzną STKBz
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Złącze kablowe średniego napięcia
w kontenerze betonowym ZSNB
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STKB

Stacja transformatorowa
kontenerowa betonowa
z obsługą wewnętrzną
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STKB

ZASTOSOWANIE
Kontenerowe stacje transformatorowe w obudowie
betonowej z obsługą wewnętrzną mogą współpracować z siecią kablową średniego napięcia o układzie
pierścieniowym lub promieniowym oraz siecią kablową niskiego napięcia.
Służą do zasilania:
 osiedli mieszkaniowych w miastach,
 parków i terenów rekreacyjnych,
 osiedli podmiejskich i wsi,
 placów budów,
 zakładów przemysłowych i warsztatów rzemieślniczych.

Stacja przeznaczona jest do ustawienia jako wolnostojąca w miejscu dogodnym pod względem lokalizacji i potrzeb odbiorców.

WARUNKI ŚRODOWISKOWE PRACY

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Stacje przeznaczone są do pracy w warunkach klimatu umiarkowanego (N)

Stacja transformatorowa spełnia wymagania norm:

 na wolnym w powietrzu w atmosferze nie zawierającej
pyłów oraz gazów chemicznie czynnych lub zagrażających wybuchem oraz wolnej od pyłów przewodzących
prąd elektryczny;
 wysokość zainstalowania: 1000 m n.p.m.
 temperatura otoczenia:
–– szczytowa krótkotrwała + 40 oC
–– najwyższa średnia w ciągu doby + 35 oC
–– najniższa długotrwała - 25 oC
 największa wilgotność względna powietrza przy temp.
otoczenia +25 oC: 100%
 dodatkowe warunki klimatyczne:
–– deszcz, śnieg, szadź
–– oblodzenie o grubości warstwy lodu 5 mm
–– ciśnienie wiatru do 700 Pa
–– promieniowanie słoneczne.

 PN-EN 62271-202:2010 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napięcia na niskie napięcie.
 PN-EN 62271-200:2007 „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 200: Rozdzielnice prądu
przemiennego w osłonach metalowych na napięcie powyżej 1 kV do 52 kV włącznie”
 PN-EN 62271-1:2009 „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 1: Postanowienia wspólne i
normy związane”
 PN-EN 62271-201:2010 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 201: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach izolacyjnych na napięcia znamionowe wyższe niż 1 kV do 52 kV włącznie.
 PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnionej przez
obudowy (kod IP)
 posiada Atest Nr 0976/NBR/2011

Tabela 1. DANE TECHNICZNE
Prametry stacji

Rozdzielnica
SN

nN

Napięcie znamionowe

24 kV

400 V

Znamionowy prąd ciągły

630 A

2000 A

Zwarciowy znamionowy prąd 1-sek.

16 kA

16 kA

Zwarciowy znamionowy prąd szczytowy

40 kA

32 kA

Częstotliwość znamionowa
Max moc transformatora
Stopień ochrony

50 Hz
do 1250 kVA
IP 43
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Obudowa stacji wykonana jest jako prefabrykat żelbetonowy składający się z fundamentu, prefabrykatu ścian bocznych z płytą podłogową i dachu.
Wnętrze obudowy w zależności od konfiguracji może być podzielone przegrodą sitakową na przedziały:
 przedział transformatora,
 przedział obsługi rozdzielnic SN i nN,
 przedział obsługi Zakładu Energetycznego.

Fundament posiada otwory przepustowe umożliwiające wprowadzenie kabli SN i nN oraz szczelną misę olejową mogącą pomieścić powyżej 100% zawartości oleju z transformatora.
Prefabrykat ścian bocznych w zależności od konfiguracji posiada na bokach drzwi do przedziału transformatora, przedziału rozdzielnic oraz przedziału Zakładu Energetycznego.
W drzwiach do przedziału transformatora oraz na ścianie przeciwległej lub bocznej znajdują się otwory wentylacyjne
z aluminiowymi żaluzjami umożliwiającymi wymianę powietrza podgrzanego przez transformator i zapewniającymi
stopień ochrony IP43 .
Płyta podłogowa posiada otwory umożliwiające:

 wejście do fundamentu, przykryte włazem i chodnikiem dielektrycznym,
 wprowadzenie kabli do rozdzielnic SN i nN,
 otwór odprowadzający olej w przypadku wycieku awaryjnego,
 szyny jezdne transformatora.

Dach standardowo wykonany jest jako płaski kopertowy, czterospadowy, pokryty termozgrzewalną papą.
Obudowa wykonana ze zbrojonego betonu o klasie B30, standardowo wykończona jest zewnętrznie tynkiem,
a wewnątrz malowana białą farbą emulsyjną.
Na życzenie odbiorcy możliwe są inne wykończenia obudowy, usytuowanie drzwi oraz dwuspadowy
dach pokryty blachą dachówkową o różnej kolorystyce.

WYPOSAŻENIE
W standardowym wykonaniu konstrukcja stacji umożliwia ustawienie w przedziale transformatora jednostki
hermetycznej o mocy maksymalnej 630 kVA.
Istnieje jednak możliwość dostosowania przedziału
transformatorowego, po uprzednim skonsultowaniu
się z producentem stacji, do indywidualnych wymagań
klienta (wstawienie jednostki większej mocy lub innego
typu na przykład transfomatora olejowego z konserwatorem czy żywicznego).
Montaż transformatora odbywa się poprzez drzwi komory
transformatora lub od góry po zdjęciu dachu, natomiast
jego obsługa po otwarciu drzwi do komory transformatora.
Transformator ustawiony jest na szynach jezdnych
umieszczonych na podłodze. Pod transformatorem znajduje się otwór do odprowadzenia oleju w przypadku wycieku awaryjnego.

STKB

Dostęp do każdego przedziału umożliwiają odrębne drzwi wykonane z blachy stalowej pokrytej alucynkiem dodatkowo malowanej gruntoemalią.
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 SN typu:
–– o izolacji powietrznej typu PEGASO, RM-20, RMt-20, XIRIA
–– o izolacji SF6 typu CGM COSMOS, RM6, SM6
–– lub inne po uzgodnieniu z producentem.
 nN typu:
–– wiszące typu RTE, RTEa, FastLine
–– przyścienne-wolnostojące typu RTL, RTLs
–– wolnostojące systemowe typu CUBIC, xEnergy, PrismaPlus
–– lub inne po uzgodnieniu z producentem.

Rozdzielnice te stanowią niezależne wstawialne elementy stacji, a ich obsługa odbywa się ze wspólnego korytarza stacji lub wydzielonego przedziału dla Zakładu Energetycznego.
Połączenie pomiędzy rozdzielnicą SN a transformatorem oraz między transformatorem a rozdzielnicą nN wykonane są kablami (istnieje możliwość wykonywania połączenia pomiędzy transformatorem a rozdzielnicą nN
za pomocą mostu szynowego).
Wyposażenie dodatkowe:
 tablice licznikowe
 baterie kondenstatorów
 szafa telemechaniki
 sprzęt BPH

LOKALIZACJA STACJI
Lokalizację stacji należy realizować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002r. Nr 75, poz. 690).
Wszystkie stacje mogą być zabudowane bezpośrednio przy istniejących budynkach (lub granicach działek) przy
zapewnieniu ścianom stacji zwróconych w stronę budynku (działki), cech ścian oddzielenia przeciwpożarowego.
Poszczególne przypadki usytuowania stacji należy rozpatrywać indywidualnie i skonsultować się z producentem stacji.
Lokalizacja stacji powinna być uzgodniona z właściwym Zakładem Energetycznym i powinna spełniać następujące warunki:
 zapewniać dojazd samochodów z elementami stacji oraz dojazd i manewrowanie dźwigu,
 zapewniać wolną przestrzeń umożliwiającą czasowe odstawianie elementów stacji i transformatora,
 teren wokół stacji powinien być utwardzony (płyty, żwir, itp.), zapewniać dostęp do wszystkich drzwi oraz odprowadzenie
wód opadowych.
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Warstwa wykończeniowa wg projektu
inwestora
Fundament stacji z izolacją
przeciwwilgociową
10

Obsypka z piasku grubego
po wykonaniu przyłączy elektrycznych

105

25

Wypoziomowana podsypka
z piasku grubego lub zwiru JD ≥ 0.2
(w przypadku niestałego gruntu podsypka stabilizowana cementem)

90

1%
80

2%

UZIEMIENIE STACJI
W wykonanym wykopie należy ułożyć uziom otokowy i podłączyć go z zaciskami zewnętrznymi stacji.

Wykop

Rozdzielnica SN/nN

800 mm

Przewód uziemiający
FeZn 40x5 żółto-zielony PE

250 mm

~1000 mm

Fundament stacji
z izolacją przeciwwilgociową
Obsypka z piasku
grubegopo wykonaniu
przyłączy elektrycznych
Uziom otokowy
bednarka 30x4 ułożona
na głębokości 0,8m

Przewód uziemniający FeZn 40x5
jasnoniebieski N
Wypoziomowana podsypka
z piasku grubego lub zwiru JD ≥ 0.2
(w przypadku niestałego gruntu podsypka stabilizowana cementem)

Szpilki stalowe pomiedziowane Ø20 mm
lub do uziomu naturalnego

STKB

Pierwszym etapem posadowienia stacji jest wykonanie w ziemi wykopu. Pod fundament należy wykonać podsypkę piaskowo-żwirową o grubości około 200 mm. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby powierzchnia podsypki była wypoziomowana i zagęszczona.
Posadowienie stacji bezpośrednio na podłożu gruntowym może być zastosowane pod warunkiem, że grunty
są niepospolite i niewysadzinowe o stopniu zagęszczenia ID ≥ 0,2, zalegające do głębokości minimum tyle co
strefa przemarzania gruntu dla terenu gdzie stacja będzie stała.
W przypadku posadowienia stacji w gruntach wysadzinowych należy wymienić pod całą powierzchnią fundamentu grunt na piasek gruby o ID ≥ 0,2, na głębokość zależną od strefy przemarzania lub wykonać pod
powierzchnią fundamentu płytę żelbetową.
W przypadku instalowania stacji w gruntach wilgotnych należy fundament dodatkowo zabezpieczyć papą
termozgrzewalną i wokół stacji dodatkowo wykonać system sprawnie działających sączków odwadniających.

ROZDZIAŁ ENERGII
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PRZYKŁADY STACJI

2650

STKB

3800

Stacja transformatorowa STKB – wykonanie standardowe

2650

5700

Korytarz obsługi
zakładu
elektrycznego

Stacja transformatorowa STKB – z wydzielonym korytarzem obsługi dla ZE

3000

6600

Stacja transformatorowa STKB – dwutransformatorwa
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3300
3100

2500

5300

5080

STKB

Stacja transformatorowa STKB – dwutransformatorwa

ZAMAWIANIE
Pełna dokumentacja dołączona do zamówienia powinna zawierać:
 schemat strukturalny,
 schematy zasadnicze, schemat połączeń,
 w przypadku układu pomiarowego uzgodniony schemat w Zakładzie Energetycznym,
 układ sieci,
 przekroje, rodzaje i sposoby doprowadzenia linii zasilających i odbiorczych,
 warunki ustawienia i posadowienia stacji,
 kolorystyka stacji,
 inne szczegółowe wymagania.

W porozumieniu z producentem można zrezygnować z części dokumentów wymienionych wyżej
spisując odpowiednie ustalenia do kontaktu.
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STKBz

Stacja transformatorowa
kontenerowa betonowa
z obsługą zewnętrzną
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STACJA TRANSFORMATOROWA KONTENEROWA
BETONOWA Z OBSŁUGĄ ZEWNĘTRZNĄ STKBz

STKBz

ZASTOSOWANIE
Kontenerowe stacje transformatorowe w obudowie
betonowej z obsługą zewnętrzną mogą współpracować z siecią kablową średniego napięcia o układzie
pierścieniowym lub promieniowym oraz siecią kablową niskiego napięcia.
Służą do zasilania:
 osiedli mieszkaniowych w miastach,
 parków i terenów rekreacyjnych,
 osiedli podmiejskich i wsi,
 placów budów,
 zakładów przemysłowych i warsztatów rzemieślniczych.

Stacja przeznaczona jest do ustawienia jako wolnostojąca w miejscu dogodnym pod względem lokalizacji i potrzeb odbiorców.

WARUNKI ŚRODOWISKOWE PRACY

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Stacje przeznaczone są do pracy w warunkach klimatu umiarkowanego (N)

Stacja transformatorowa spełnia wymagania norm:

 na wolnym w powietrzu w atmosferze nie zawierającej pyłów oraz gazów chemicznie czynnych lub zagrażających
wybuchem oraz wolnej od pyłów przewodzących prąd elektryczny;
 wysokość zainstalowania: 1000 m n.p.m.
 temperatura otoczenia:
–– szczytowa krótkotrwała + 40 oC
–– najwyższa średnia w ciągu doby + 35 oC
–– najniższa długotrwała - 25 oC
 największa wilgotność względna powietrza przy temp. otoczenia +25 oC: 100%
 dodatkowe warunki klimatyczne:
–– deszcz, śnieg, szadź
–– oblodzenie o grubości warstwy lodu 5 mm
–– ciśnienie wiatru do 700 Pa
–– promieniowanie słoneczne.

 PN-EN 62271-202:2010 Wysokonapięciowa aparatura
rozdzielcza i sterownicza: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napięcia na niskie napięcie.
 PN-EN 62271-200:2007 „Wysokonapięciowa aparatura
rozdzielcza i sterownicza. Część 200: Rozdzielnice prądu
przemiennego w osłonach metalowych na napięcie powyżej 1 kV do 52 kV włącznie”
 PN-EN 62271-1:2009 „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 1: Postanowienia wspólne
i normy związane”
 PN-EN 62271-201:2010 Wysokonapięciowa aparatura
rozdzielcza i sterownicza. Część 201: Rozdzielnice prądu
przemiennego w osłonach izolacyjnych na napięcia znamionowe wyższe niż 1 kV do 52 kV włącznie.
 PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnionej przez
obudowy (kod IP)

Tabela 2. DANE TECHNICZNE
Prametry stacji

Rozdzielnica
SN

nN

Napięcie znamionowe

24 kV

400 V

Znamionowy prąd ciągły

630 A

1250 A

Zwarciowy znamionowy prąd 1-sek.

16 kA

16 kA

Zwarciowy znamionowy prąd szczytowy

40 kA

32 kA

Częstotliwość znamionowa
Max moc transformatora
Stopień ochrony

50 Hz
do 630 kVA
IP 43
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Obudowa stacji wykonana jest jako prefabrykat żelbetonowy składający się z fundamentu ze ścianami boczni
oraz dachu.
Wnętrze obudowy podzielone jest na przedziały:
 przedział transformatora,
 przedział rozdzielnicy SN,
 przedział rozdzielnicy nN,

Elewacja boczna

2440

2820

2300

Elewacja boczna

2700

1550
2200

Elewacja frontowa

2700

Elewacja tylna

2100

Fundament wraz ze ścianami bocznymi posiada otwory przepustowe umożliwiające wprowadzenie kabli SN i nN
oraz szczelną misę olejową mogącą pomieścić powyżej 100% zawartości oleju z transformatora. Część fundamentowa stacji jest izolowana dwustronnie dla uniemożliwienia przenikania wód gruntowych do stacji jak i wycieku do
gruntu oleju transformatorowego. Ściany boczne posiadają na bokach drzwi do przedziału transformatora, przedziału rozdzielnicy SN oraz rozdzielnicy nN.
W drzwiach do przedziału transformatora oraz na ścianie przeciwległej znajdują się otwory wentylacyjne z aluminiowymi żaluzjami umożliwiającymi wymianę powietrza podgrzanego przez transformator i zapewniającymi stopień
ochrony IP43 .
Dach wykonany jest jako płaski kopertowy, czterospadowy, pokryty termozgrzewalną papą.
Obudowa wykonana ze zbrojonego betonu o klasie B30, wykończona jest zewnętrznie tynkiem a wewnątrz malowana białą farbą emulsyjną.
Na życzenie odbiorcy możliwe są inne wykończenia obudowy, usytuowanie drzwi oraz dwuspadowy dach pokryty
blachą dachówkową o różnej kolorystyce.

STKBz

Dostęp do każdego przedziału umożliwiają odrębne drzwi wykonane z profili aluminiowych dodatkowo malowanych
gruntoemalią.
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WYPOSAŻENIE
W standardowym wykonaniu konstrukcja stacji umożliwia ustawienie w przedziale transformatora jednostki hermetycznej o mocy maksymalnej 630 kVA.
Montaż transformatora odbywa się po zdjęciu dachu, natomiast jego obsługa po otwarciu drzwi do komory transformatora.

STKBz

Standardowo zastosowano rozdzielnice:

 SN typu:
–– o izolacji powietrznej typu XIRIA
–– o izolacji SF6 typu CGM COSMOS, RM6, SM6
–– lub inne po uzgodnieniu z producentem.
 nN typu:
–– wiszące typu RTE, RTEa, Fastline
–– przyścienne-wolnostojące typu RTL, RTLs
–– lub inne po uzgodnieniu z producentem.

Rozdzielnice te stanowią niezależne wstawialne elementy stacji, a ich obsługa odbywa się z zewnątrz po
otwarciu drzwi odpowiednie przedziału .
Połączenie pomiędzy rozdzielnicą SN a transformatorem oraz między transformatorem a rozdzielnicą nN wykonane są kablami.

OCHRONA ŚRODOWISKA
Stacja nie stanowi zagrożenia ekologicznego. W przypadku awaryjnego wycieku, olej transformatora odprowadzony jest poprzez otwór w podłodze do szczelnej misy olejowej znajdującej się w fundamencie, gwarantującej
pomieścić 100% zawartości oleju transformatora.

LOKALIZACJA STACJI
Lokalizację stacji należy realizować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z dnia 15 czerwca 2002r. Nr 75, poz. 690).
Wszystkie stacje mogą być zabudowane bezpośrednio przy istniejących budynkach (lub granicach działek) przy
zapewnieniu ścianom stacji zwróconych w stronę budynku (działki), cech ścian oddzielenia przeciwpożarowego.
Poszczególne przypadki usytuowania stacji należy rozpatrywać indywidualnie i skonsultować się z producentem stacji.
Lokalizacja stacji powinna być uzgodniona z właściwym Zakładem Energetycznym i powinna spełniać
następujące warunki:
 zapewniać dojazd samochodów z elementami stacji oraz dojazd i manewrowanie dźwigu,
 zapewniać wolną przestrzeń umożliwiającą czasowe odstawianie elementów stacji i transformatora,
 teren wokół stacji powinien być utwardzony (płyty, żwir, itp.), zapewniać dostęp do wszystkich drzwi oraz odprowadzenie
wód opadowych.
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damentu grunt na piasek gruby o ID ≥ 0,2, na głębokość zależną od strefy przemarzania lub wykonać pod
powierzchnią fundamentu płytę żelbetową.
W przypadku instalowania stacji w gruntach wilgotnych należy fundament dodatkowo zabezpieczyć papą
termozgrzewalną i wokół stacji dodatkowo wykonać system sprawnie działających sączków odwadniających.

2%

1%

Wypoziomowana podsypka
z piasku grubego lub zwiru JD ≥ 0.2
(w przypadku niestałego gruntu podsypka stabilizowana cementem)

30

50
60
80

Obsypka z piasku grubego
po wykonaniu przyłączy
elektrycznych

10

Warstwa wykończeniowa wg projektu
inwestora

UZIEMIENIE STACJI
W wykonanym wykopie należy ułożyć uziom otokowy i podłączyć go z zaciskami wewnątrz stacji.

ZAMAWIANIE
Pełna dokumentacja dołączona do zamówienia powinna zawierać:
 schemat strukturalny,
 schematy zasadnicze, schemat połączeń,
 w przypadku układu pomiarowego uzgodniony schemat w Zakładzie Energetycznym,
 układ sieci,
 przekroje, rodzaje i sposoby doprowadzenia linii zasilających i odbiorczych,
 warunki ustawienia i posadowienia stacji,
 kolorystyka stacji,
 inne szczegółowe wymagania.

W porozumieniu z producentem można zrezygnować z części dokumentów wymienionych wyżej spisując
odpowiednie ustalenia do kontaktu.

STKBz

Pierwszym etapem posadowienia stacji jest wykonanie w ziemi wykopu. Pod fundament należy wykonać podsypkę piaskowo-żwirową o grubości około 200 mm. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby powierzchnia podsypki była wypoziomowana i zagęszczona.
Posadowienie stacji bezpośrednio na podłożu gruntowym może być zastosowane pod warunkiem, że grunty
są niepospolite i niewysadzinowe o stopniu zagęszczenia ID ≥ 0,2, zalegające do głębokości minimum tyle co
strefa przemarzania gruntu dla terenu gdzie stacja będzie stała.
W przypadku posadowienia stacji w gruntach wysadzinowych należy wymienić pod całą powierzchnią fun-
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ZSNB

Złącze kablowe średniego
napięcia w kontenerze
betonowym
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ZŁĄCZE KABLOWE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA
W KONTENERZE BETONOWYM ZSNB

ZSNB

ZASTOSOWANIE
Złącza kablowe średniego napięcia w obudowie betonowej z obsługą zewnętrzną mogą współpracować
z siecią kablową średniego napięcia o układzie pierścieniowym lub promieniowym.
Złącze przeznaczone jest do ustawienia jako wolnostojące w miejscu dogodnym pod względem lokalizacji i potrzeb odbiorców.

WARUNKI ŚRODOWISKOWE PRACY

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Złącza przeznaczone są do pracy w warunkach klimatu umiarkowanego (N)

Stacja transformatorowa spełnia wymagania norm:

 na wolnym w powietrzu w atmosferze nie zawierającej
pyłów oraz gazów chemicznie czynnych lub zagrażających wybuchem oraz wolnej od pyłów przewodzących
prąd elektryczny;
 wysokość zainstalowania: 1000 m n.p.m.
 temperatura otoczenia:
–– szczytowa krótkotrwała + 40 oC
–– najwyższa średnia w ciągu doby + 35 oC
–– najniższa długotrwała - 25 oC
 największa wilgotność względna powietrza przy temp.
otoczenia +25 oC: 100%
 dodatkowe warunki klimatyczne:
–– deszcz, śnieg, szadź
–– oblodzenie o grubości warstwy lodu 5 mm
–– ciśnienie wiatru do 700 Pa
–– promieniowanie słoneczne.

 PN-EN 62271-200:2007 „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 200: Rozdzielnice prądu
przemiennego w osłonach metalowych na napięcie powyżej 1 kV do 52 kV włącznie”
 PN-EN 62271-1:2009 „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 1: Postanowienia wspólne
i normy związane”
 PN-EN 62271-201:2010 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 201: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach izolacyjnych na napięcia znamionowe wyższe niż 1 kV do 52 kV włącznie.

Tabela 3. DANE TECHNICZNE
Prametry złącza
Napięcie znamionowe

24 kV

Znamionowy prąd ciągły

630 A

Zwarciowy znamionowy prąd 1-sek.

16 kA

Zwarciowy znamionowy prąd szczytowy

40 kA

Częstotliwość znamionowa

50 Hz

Stopień ochrony

IP 43
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Obudowa złącza wykonana jest jako prefabrykat żelbetonowy wykonany opcjonalnie w formie dwóch elementów transportowych: fundamentu z korpusem oraz dachu lub jednego elementu stanowiącego jednolity układ
ścian, dachu i fundamentu.

ZSNB

Wprowadzenie kabli SN odbywa się poprzez szczelny
fundament. Istnieje możliwość zastosowania obudów
betonowych o różnych wymiarach i konfiguracji, stosowanie do potrzeb.
Głównym elementem złącza jest 3-, 4-, lub 5- polowa rozdzielnica SN w izolacji SF6 lub próżniowej umieszczona
wewnątrz obudowy. Obsługa rozdzielnicy odbywa się z
zewnątrz po uprzednim otwarciu aluminiowych drzwi.
Betonowa podłoga w złączu posiada otwory technologiczne na wprowadzenie kabli umieszczone pod rozdzielnicą SN.
Stosowane rozdzielnice SN:

Istnieje możliwość zastosowania rozdzielnicy SN innego
producenta oraz o innej konfiguracji, również

 w izolacji SF6: RM6, CGM COMSOS, 8DJ10/20, SafeRing
 w izolacji próżniowej: XIRIA

KONFIGURACJE ZŁĄCZA
A
A-A

B
A-A
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a-200
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a
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B

50

20

750

50

C-C
50

800

0

300

750

300
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Ø

90
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Wymiar a

3-polowa
4-polowa
5-polowa

1500 mm
1850 mm
2200 mm

100 900

50

2400

2400

90

1400
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C

C

750
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*) Rozdzielnice SN stosowane w złączu
-3,4,5-polowa o izolacji SF6 typu SafeRing / SafePlus prod. ABB,
-3,4,5-polowa o izolacji SF6 typu RM6 prod. Merlin Gerin,
-3,4,5-polowa o izolacji SF6 typu CGMCOSMOS prod. Oramzabal
-3,4,5-polowa o izolacji powietrznej typu XIRIA prod. Eaton Moeller

ZAMAWIANIE
Pełna dokumentacja dołączona do zamówienia powinna zawierać:
 schemat strukturalny,
 schematy zasadnicze, schemat połączeń,
 układ sieci,
 przekroje, rodzaje i sposoby doprowadzenia linii zasilających i odbiorczych,
 warunki ustawienia i posadowienia złącza,
 kolorystyka złącza,
 inne szczegółowe wymagania.

W porozumieniu z producentem można zrezygnować z części dokumentów wymienionych wyżej spisując
odpowiednie ustalenia do kontaktu.
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Oferta Centrum Urządzeń Rozdzielczo-Sterowniczych obejmuje:
 stacje transformatorowe kontenerowe betonowe
z obsługą zewnętrzną i wewnętrzną
 złącza kablowe średniego napięcia
 rozdzielnice średniego napięcia
 rozdzielnice transformatorowe niskiego napięcia
 rozdzielnice modułowe i systemowe nn
 złącza kablowe i kablowo-pomiarowe
 szafki oświetlenia ulicznego
 zamienniki wyłączników APU
 modernizacje istniejących stacji i rozdzielnic

Apator Control Sp. z o.o.
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tel. +48.56 65 44 909, fax +48.56 65 44 915
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