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ROZDZIELCZO - STEROWNICZYCH

CENTRUM URZ¥DZEÑ

STACJA TRANSFORMATOROWA
KONTENEROWA

STKT 20/630

Kontenerowa stacja transformatorowa metalowa STKT 20/630
z transformatorem do 630kVA przystosowana jest
do obs³ugi od zewn¹trz
Przeznaczona jest do kablowego zasilania odbiorców komunalnych,
przemys³owych oraz placów budowy z sieci 6,6 i 22kV
Zwarta konstrukcja kompletnie wyposa¿onego kontenera umo¿liwia
szybkie posadowienie stacji w miejscu przeznaczenia
Wyposa¿enie kontenera w p³ozy umo¿liwia przemieszczanie stacji

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Konstrukcja stacji sk³ada siê z czterech ram po³¹czonych œrubami i spoczywaj¹cych na jednolitej ramie, stanowi¹cej podstawê stacji. Podstawa mo¿e
posiadaæ p³ozy. Obudowa stacji wykonana jest z ocynkowanych blach p³askich i trapezowych, pokrytych dodatkowo lakierami. Z blachy ocynkowanej
wykonana jest te¿ szczelna misa olejowa umieszczona pod transformatorem. Stacja wyposa¿ona jest w rynnê i daszki ochronne, które po otwarciu drzwi
chroni¹ obs³ugê przed opadami atmosferycznymi. Wyposa¿enie stacji sk³ada siê z 4-polowej rozdzielnicy SN, transformatora o mocy do 630kVA
oraz rozdzielnicy niskiego napiêcia.
Rozdzielnica SN posiada:
pole transformatorowe
dwa pola liniowe
pole wyposa¿one wg potrzeb u¿ytkownika (np. pole liniowe, pole rezerwowe, pole odgromnikowe lub pole pomiarowe)
Rozdzielnica nn wyposa¿ona jest w roz³¹cznik g³ówny na zasilaniu oraz w maksymalnie 14 roz³¹czników bezpiecznikowych w polach odp³ywowych.
Na ¿yczenie zamawiaj¹cego rozdzielnica mo¿e byæ wyposa¿ona dodatkowo w cz³on pomiarowy i cz³on oœwietlenia ulicznego (po zmniejszeniu liczby
odp³ywów do 12).

KONFIGURACJA
DANE TECHNICZNE
Max moc transformatora
Czêstotliwoœæ
Stopieñ ochrony

komora SN i nn
komora transformatora

Rozdzielnica SN
Napiêcie znamionowe
Poziom znamionowy Izolacji

do 630kVA
50Hz
IP 43
IP 23

SLBM, ARS
L1, L2, L3
3

Wh

napiêcie udarowe wytrzymywane
napiêcie 1-min. wytrzymywane

Pr¹d znamionowy szczytowy
Rozdzielnica nn
Napiêcie znamionowe
Napiêcie znamionowe izolacji
Pr¹d znamionowy pola transformatorowego
Wymiary stacji
D³ugoœæ
Szerokoœæ
Wysokoœæ (bez fundamentu)
Ciê¿ar stacji
Max ciê¿ar wszystkich elementów obudowy
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BSL 1600
SIRCO 1250
R 1250

Varh

(17,5kV), 24kV
95kV
50kV
40kA
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N
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PE (PEN)

Potrzeby w³asne
stacji

3
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400V
690V
1284A

do 630kVA

Pole
transformatorowe

3800 mm
2280 mm
2600 mm

Pole liniowe

Pole liniowe
31,5A
OR524
P2A

OR524
P2A

OR424
PU2

OR424
PU2

3

~2,5 tony
OR424
PU2

3

3

IMZ 20
OR424
PU2

OW III 20/6-3
PBPM-20
WBP20-0,8
3xGXE

Pole liniowe

ZALETY

Pole liniowe
3xUMZ 24-1

Pole odgromowe

Pole pomiarowe

Szybkie posadowienie stacji w miejscu przeznaczenia
Mo¿liwoœæ przemieszczenia stacji na inne miejsce
Wysoka estetyka wykonania, kolorystyka zgodna z ¿yczeniem klienta
Gwarancja ochrony œrodowiska w przypadku awaryjnego wycieku oleju transformatorowego
Stacja zosta³a przebadana przez Instytut Elektrotechniki w Warszawie, oddzia³ w Gdañsku na zgodnoœæ z norm¹ PN-88/E-05150, PN-IEC 439-1
i uzyska³a Atest nr 0101/LOG/95.
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gwarantuje klientom nastêpuj¹cy zakres us³ug:
szybkie opracowanie oferty na podstawie za³o¿eñ technicznych
i (lub) dostarczonego schematu ideowego
oferta zawiera:
- konfiguracjê stacji transformatorowej
- warunki tech niczn e wykonania
- warunki handlowe
bezp³atne doradztwo w zakresie konfiguracji stacji transformatorowych oraz warunków monta¿u
œcis³¹ wspó³pracê z firmami monta¿owymi w zakresie monta¿u
i rozruchu stacji transformatorowych
wraz ze stacj¹ dostarczamy dokumentacjê powykonawcz¹ zawieraj¹c¹:
- instrukcjê obs³ugi stacji transformatorowej
- schemat elektryczny
- protoko³y badañ z oœwiadczeniem o zgodnoœci z normami
zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

ZAPRASZAMY DO WSPÓ£PRACY !

