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System rozdzielnic CGMCOSMOS sklodo sig z poiedynczych
lub wielofunkcyinych p6l modulornych o zmnieiszonycn
wymio roch. Umozl iwio lotwe tworzenie r6znorodnych
konfigurocii do zostosowonio we wt6rnei dysirybucii energii
elektrycznei do 24kY, zor6wno w siecioch publicznych iok i
przemyslowych.
Dlugotrwole doSwiodczenio z systemem CGM-CGC, iok i
zostosowonie nowoczesnych technologii, no r6wni z nowymi
moteriolomi, oroz dostosowonie do norm lEC, umozliwilo
rozw6j systemu CGMCOSMOS. Zopewnio on polepszenie
tokich element6w funkcionolnych iok wigkszo znortoi(.,
ergonomio instolocii i obslugi, szeroki zokres funkcii, ulepszono
niezowodnoSd i bezpieczeristwo.

G*OWNE UATHW

Pelno izolocio SFa, zopewnioiqco ochronq przez ogrespvnymi
czynnikomi 6rodowiskowymi (wlqcznie z zoloniem wodql,
wysoko trwoloii i bezobsl ugowo5i noiowzn ieis4ych element6w.

Pelno modulorno6i i mozlliwo6i p6lnieiszei rozbudowy w obie
strony, prry u2yciu zesiowu zlqcry ORMAIINK.

Lu koch ron no6i zopewn io iqco bezpieczenstwo obsl ug i, zgodn ie
z normq PN-EN 60298.

Mole rozmiory i nisko wogo ulotwioiece tronsport i instolocig.

Prosto i bezpieczno obslugo, ergonomio obslugi, mozliwoS6
montrrzu element6w pomocniczych pod nopigciem, bezpieczniki
w poziomie, dodotkowe blokody i olorm okustyczny dlo ochrony
przed blqdnymi operociomi.

Lotwe podlqczonie kobli przy pomocy glowic koblowych
wciskonych lub przykrbqconych, oroz brok koniecznoSci
stosowonio koryt koblowych, lub umieszczonio rozdziel n icy
no dodotkowych konstrukcioch.

Og6lne worunki procy zgodne z normdq PN-EN 60694.
MozliwoSt procy w innych worunkoch nolezy skonsultowod z
Dziolem Tech niczno-Hondlowym.

Poszczeg6lne moduly sq lqczone elektrycznie przy pomocy
systemu polqczen ORMALINK (opotentowony w 1991 przez
Ormozobol), kt6ry umozliwio utworzenie dowolnej konfigurocii,
w celu zospokoienio potrzeb lqczeniowych i zobezpieczenio
kozdei siocii tronsformotorowei.

Zor6wno urzqdzenio lqcznikowe, iok i szynoprzewody, cole
umieszczone sq w wykononym ze stoli nierdzewnei, no stole
zospcwonym zbiorniku nopelnionym SFe, powstrcie w ten spos6b
w pelni izolowone pole (lP 6Z - PN-EN 60529lr.

Metolowe oslony kozdego polo sqwykonone z orynkowonych
plyt stolowych, sq one dostotecznie wylrrymole, oby zopewnii
sztywno5i konstrukcii i bezpieczaistwo podczos przewidwonych
worunk6w procy.

Jednostki systemu CGMCOSMOS posiodoiq od frontu pokrywg
przedziolu koblowego odpowiedn io zblokowo nq, dlo
zopewnienio bezpiecznego i wygodnego dostqpu do glowic
koblovnych i gniozd bezpieczn ikowych (umieszczonych poziomo).
Opcionolnie. gniozdo przepustowe dlo przewod6w zosilo jqrych
mogq byi tokze umieszczone no bocznych 5cionoch polo.

Polo sqwyposozone we wskolnik obecno6ci nopiqcio ekorVPlS,
wskozuiqry coly czos obecno66 nopigcio w polu. lstnieie
mozl iwoSi instoloci i sysiemu okustycznego o lorm u ekorSAS,
emituiqcego sygnol d/wiqkowy, podczos pr6by uziemienio

n::.*O 
nopisciem, co mogloby doprowodzii do oworii w
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ZGODNOSC Z NORMAM! \

System CGMCOSMOS spelnio wymogonio ponizszych norm:

PN-EN 60298
Rozdzielnice prqdu przemiennego w oslonoch metolowych no

nopiqcio znomionowe powyzel l kV do 52kV wlqcznie.

System CGMCOSMOS zostol zoproiektowony i sprowdzony

no odpornoii no wewngtrzne zworcio lukowe zgodnie z
Dodotkiem AA.

PN-EN 60265
Lqczniki wysokonopiqciowe. Czq5i 1: Rozlqczniki no nopiqcio
znomionowe wyzsze niz 1 kV i nizsze niz 52kY.

PN-EN 60I29
Odlqczniki i uziemniki prqdu przemiennego.

PN-EN 62271-105
Zestowy rozlqcznik6w z bezpiecznikomi prqdu przemiennego.

*UWAGA: Normv IEC sq w trokcie uoktuolnionio,
dlotegb noze*nictwo moze siq r6znit w niekt6rych
przypooKocn.

PN-EN 60694
Postonowien io wsp6l ne dotyczqce norm no wysokonopigciowq
oporotu rq rozdzielczqi sterowniczq.

PN-EN 6222r-r00
Wylqczni ki wysokiego nopigcio prqdu przem ien nego.

Rozdzielni ce CGMCOSMOS przechodzq pomy{lni e tesr 24h
procy z napigciem znamionowym oroz test poziomu izolocii,

przy zonurzeniu w kolumniewodnei no glqbokoici 3m.

@oamazasat



TYPY MODUTOW
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TYPY &d*M[JE#W

POLE ilNtOWE

CGMCOSMOS.L

Pole modulqrne, liniowe (zosiloiqce), wyposozone w
lr6ipory cyiny rozlqczn i k (zo m kn igty, otwo rty i uziem iony).

Wykorzysfio ny d lo wei6c iowych i wylSciowych zosi lo iqcych
linii SN, umozliwioiqcy polqczenie z szynqzbiorczq colei
rozdzielnicy.

Mozliwo5t rozbudowy: Z prowel, z lewei, lub z obu stron.

icHrARAl$'E.BY!1l.o!I5'.'RI..!1N4,,-,,
Nopigcie znomionowe
Prqd znomionowy
No szynoch zbiorczych i polqczenioch miqdzy polomi [A]
Wei6ciowo linio zosiloiqco [Al
Mofsymolne 

"rytrrynyione 
nopigcie o czqsto6ci sieciowei (l min)

Do ziemi i miqdzyfozowe [kV]
Przy odleglo5ci izoloryinei IkV]
Wytrzymywone nopigcie impulsu piorunowego
Do ziemi i miqdzyfozowe [kV]
Przy odleglo5ci izolocyinei IkV]
Wytrryry*rony prqd zworciowy (obw6d gl6wny)
WortoSi znomionowo 1 s [kA]
Worto66 znomionowo 3 s [kA]
Szczytowy [kA]
Prqd znomionowy wyrlqcioliy, o molei indukcyino5ci [A]
Prqd znomionowy wy{qczolny lodowonio kobli [A]
Prqd znomionowy wylqczolny lodowonio hnii[A]
Prqd znomionowy wylqczolny w sieci pier3cieniowei [A]
Prqd znomionowy wylqczolny zworcio doziemnego [A]
Prqd znomionowy wylqczolny lodowonio kobli przy zworciu doziemnym [A]
Prqd zno m io no.lu,y zsloszo I ny (szczytowy) t kA]

400/630
400/630

28
32

75
85

16/20./25
16/20.

40/50. /62.5
400/630

50
1 . 5

400/630
300
100

40/ 50. /62.5

630/62.5
400/40#
630/50n

16/20. /25
16/20.

40/ 50. /62.5
40/ 50. /62.5

E 2 - M O
A

400/630
400/6-30

50
60

125
145

16/20.
16/20-
4o/ 50.
400/630

50
1 . 5

400/630
300
100

40/50.

400/40#
c30/ 50#

16/20.
16/20.
40/50.
40/50.
E 2 - M O

5

Kloso rozlqczniko wg PN-EN 60256-1
,,E2',lA/kA

wg
nv)E2" lA/kAl (rsczny

E3" [A/kA] (silnikf
E3" [A/kA] (silnik)

oE3"
)rs" [a/kA] (silnik)
W ytrzy iywony p rqd zwo rc i owy ( obw6d uzi em n i ko )
Wortoii znomionowo I s [kA]
Worto6i znomionowo 3 s [kA]
Szczytowy [kA]
Prqd znomionowy zolqczolny uziemniko (szczytovqy) [kA]
Kloso uziemniko wg PN-EN 60129
Liczbq zworcl

(.) Tesly przeprowodzono prry prqdzie 21 kA/52,5kA
(#) Testy przeprowodzono przy nopigciu 24 kV

@a*nnaz,As&L

WYMIARY IMASA

tkowe funkcie zobezpiecze{, pomiorowe, sterowonio i oufomotJki sq opisone
w odpowiednich rozdzioloch, iok i w rozdziole Rodzino Zobezpieczen



CGMEOsMOS.S
Pole moduforne, sprzgglo szyny zbiorczel, wyposo2ony w
dwupozycyiny rozlqczni k izoloryi ny (zomkniqly i otworty!.
Wykorzystywo ny do rozlqczonio obciqzenio gl6wnei szyny
zbiorczei stoci i tronsformotorowei.

MozliwoSi rozbudowy: W obie strony.

SPMEGTO SZYNY ZBTORCZEJ

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA

Nopiqcie znomionowe
Prqd znomionowy
No.szynoch zbiorcrych i polqczenioch miqdzy polomi [{]
Moksymolne wytrrymywone nopiqcie o czqstoSci sieciowei (1 min)
Do ziemi i miqdzyfozowe [kV]
Przy odleglo6ci izolocyinei IkVJ
Wylrzymywone nopigcie impulsu piorunowego
Do ziemi i migdzyfozowe [kV]
Przy odlegloSci izolocy[ngi tkV]
Wylrzymywony prqd zworciowy (obwod g{6wny}
WortoSi znomionowo I s [kA]
Worto6i znomionowo 3 s [kA]
Szczytowy [kA]
Prqd znomionowy wylqczolny o molei indukcyino6ci[A]
Prqd znomionowy wylqczolny lodowonio kobli [R]
Prqd znomionowy wylqczolny lodowonio linii [A]
Prqd znomionowy wylqczolny w sieci piericieniowei [A]
Pqqd znomionolyy zolqczolny (szrzytowy) [kA]
Kloso rozlqczniko wq PN-EN 60256-1
,,E2" lA/L/.|(rgcznyi
,,E3'IA/AI (silniki
,,E3'lA/kAl (silnik)

400/630 400/630

50
60

125
145

28
32

75
85

16/20. /25
16/20.

40/ 50. /6:2,5
400/630

50
1 . 5

400/630
40150- /62,5

630/62.5
400/40#
630/50#

16/20.
16/20-
40/50.

400/630
50
1 . 5

400/630
40/50.

400/40#
630/50#

(") Testy przeprowodzono przy prqdzie 2l kA/52,5kA
(#) Testy przeprowodzono przy nopigciu 24 kY

WYMIARY IMASA

1740

Q onnnazABAl



CGMCCSMOS-5.Ptd
CGMCOSMOS-S-Pti

pofe modulorne, sprzgglo szyny zbiorczei z mozliwoiciq Mozliwo5i rozbudowy: W obie strony.

uziemnienio, wypoiozony w tro ipo.y ryiny rozlqczn i k izolocyiny
(zomknigl'y, otworty i uziemniony).
Wvkorws'Wony do rozlqczonio obciqzenio sryny zbiorczei
stocii konsformotorowei i uziemnionio z prowei (Ptd) lub lewel
(PTl) strony punktu rozlqczonio.

:
Nopigcie znomionowe
Prqd znomionowy
No szynoch zbiorcrych i polqczenioch migdzy polomi [A]
Moksymolne wytrzymywone nopiqcie o czqstoSci sieciowei (1 min)
Do ziemi i migdzyfozowe [kV]
Przy odleglo6ci izoloryinei IkV]
Wytrzymywone nopigcie impulsu piorunowego
Do ziemi i migdzyfozowe [kV]
Pray odlegloSci izolocyinei [kV] :
Wytrzymywony prcd zwo19i91vy (obwod glowny)
Worto5i znomionowo I s [kAl
Worto6i znomionowo 3 s [kA]
Szczvtowv [kAl
Prqd'zno m itno*y *ylqc.o I ny o molei i ndu kcyi no5ci
Prqd znomionowy wylcczolny lodowonio kobli [R]

400/630

28
32

75
85

16/20- /25
16/2Q.

40/50. /62.5

40/50. /62.5

630/62.5
400/40#
630/ 50u

16/20. /25
16/20.

40/50./62,5
4:o/50. /62.5

E 2 .  M O
5

4oo/630

50
60

125
145

16/20.
16/20.
40/50.

400/630
50
1 . 5

400/630
300
100

40/50.

400/40#
$o/ 50#

16/20.
16/20.
40/ 50-
40/50-
E 2 - M O

5

Prqd znomionowy wyloczolny lodowonio linii [A]
Prqd znomionowy wyloczolny w sieci pier6cieniowei [A]
Prqd znomionowy wylqczolny zworcio doziemnego [A]

lAl 400/630
50
1 . 5

400/630
300

Prqd wylqczolny lldowonio kobli w worunkoch zworcio doziemnego IA1.^ ,199
P rqd zn o m i o- n oyvy zol qczo I ny { szczytowy) [ kA]

Kloso rozlqczniko wg PN-EN 60256-1

,,E2'lA/Al (rqczny)

,,E3" [A/kA]{silnik}
,,E3" [A/kA] (silnik)
Wytrryry*t ny prqd zwo rciowy (obwOd uiiemn i ko)
Worfo5i znomionowo 1 s [kA]
Worto5i znomionowo 3 s [kA]
Szczytovry [kA]
Prqd znomionowy zolqczolny (szczyto'wy) [kA]
Kloso uziemniko wg PN-EN 60129
Liczbo

CHARAKIERYSTYKA ELEKTRYCZNA

(*) Testy przeprowodzono przy prqdzie 21 kA/ 52,5 kA
(#) Testy przeprowodzony prry nopigciu 24 kV

WYMIARY IMASA

Qanmazneat



CGAiI{CSAA*S-P
Pole modulqrne, tronsformolorowe z bezpiecznikomi,
wyposozone w tr6ipozyryiny rozlqcznik izolocyiny (zomknigty,
otworty i uziemiony, przed i zobezpiecznikomi) iochronq
prry wykor rysto n i u bezp ieczn i k6w og ro n i czo iqcy.h p rqd.
Uzywony do operocii przelqczonio i ochrony ironsformotoro,

POTE TRANSFORMATOROWE

umozliwio podlqczenie do szyny zbiorczei colego zestowu
p6l rozdzielnicy.

MozliwoSd rozbudowy: 7 prowei, z lewei, lub z obu stron.

CHARAKTERYSryKA ELEKTRYCZNA

Nopiqcie znomionowe
Prqd znomionowy
No szynoch zbiorczych i polqczenioch migdzy polomi [A]
Zobezpiecznikomi [,A]
Moksymolne wytrrymywone nopigcie o czqstoici sieCiowei (l min)
Do ziemi i migdzyfozowe [kV]
Przy odlegloSci izolocyinei IkV]
Wytrzymywone nopigCie impulsu piorunowego
Do ziemi i migdzyfozowe [kV]
Przy odlegloSci izolocylnei IkV]
Wytrrymywony prqd zworciowy (obw6d gl6wny)
Worto5i znomionowo I s [kA]
Worto6i znomionowo 3 s [kA]
Szczytowy IkA]
Prqd znomionowy wylqczolny o molei indukcyino6ci [A]
Prqd znomionowy zolqczolny (szczytowy) [kA]
Kloso rozlqczniko wg PN-EN 60256-1

WortoSd znomionowo I s [kA]
Worto66 znomionowo 3 s [kA]
Szczytowy [kA]
Pr:qd znomionovvy zolqszolny uziemnikc (szczytowy) [kA]
Kloso uziemniko wg PN-EN 60129
Liczbo zolqczai 4yo rciol,v-ych

,,E3',lA/al 400/40#
Prqd zworciowy wyloczolny spodziewony (zestowu rozlqcznik-bezpieczniki) [kn] 16/20.
W ylrzymyw ony p rqd zwo rc iowy (obw6d uz iem n i ko )

,,', r'.tl l 
t 
,,

400/630
200

28
32

75
85

16/20. /25
16/20.

40/50. /62.5
400

40/ 50. / 62.5

1 / 3
1 /3

2.5/7.5
2.5/7.5
E 2 - M O

5

1250

r500

'ri-241Y.'

400/630
200

50
60

125
145

16/20.
16/20.
4o/ 50.

400
4o/50.

400/tO*
16/20.

1 / 3
1 / 3

2.5/7.5
2,5/7,5
E 2 - M O

5

1250

r300

Prqd przelomowy rozlqczniko - zestow z przeko2nikiem ekorRPT
(Moksymolny prqd wylqczolny zgodnie z TD5 PN-EN 604201lAl
Prqd przechodn i d lo zestowu rozlqczn i k- bezpieczn i k

(*) Testy przeprowodzono przy predzie 21 kA/ 52,5 kA
(#) Testy przeprowo dzony przy nopigciu 24 kV

ry,llY,',.Yi:l
N" rqJ""i"

wiji **.ii**iffi,**
1740 470
1300 470

ettktaet*m'Wcguks
735 140
735 129
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TYPY MODU&SW

CGMCOSAAOS-V
MozliwoSd rozbudowy: Z prowei, z lewei, lub z obu stron.

Pole modulorne, wylqcznikowe, wyposozone w pr6zniowy

wylqcznik obwodu, w szeregu z lr6ipozyqinym rozlqcznikiem

(zolqczony, rozlqczony i przygotowony do uziemnienio)'

Uzywony do operocii przelqczonio i ochrony, umo2liwio

podlqczenie do s4yny zbiorczei colego zestrowu p6l rozdzielniry.

POLE WYTACZNIKOWE

tAl

t r

400/630
400/630

400/630
400/630

min)

Przy odlegloSci izolocyinei [kV]
Wytrzymywone nopigcie impulsu piorunowego
Do ziemi'i miqdzyfozowe [kV]
Przy odlegloSci izoloryinei IkV]
Witrrhy*ony prqd zworciowy (obw6d gl6wny)
WortoSi znomionowo I s [kAl
Worto6d znqmionowo 3 s [kA]
Szczytovqy [kA]
Kloso wvlqczniko obwodu PN-EN 62271-1OO
Prqd rnotlonowy unylqczolny o molei indukcyino6ci [A]
Prqd znom io novry zolqczol ny (szczytowy) [ kA]
Prqd znomionouqy *ylq.tolny zworciowy spodziewony [kA]

Wytrzymywo ny p rqd zwo 19 i 91vy (obwod uzi em n i ko )
WorioS6 znomionowo 1 s [kAl
Worto56 znomionowo 3 s [kA]
Szczy'ovly [kA]

50
60

125
145

28
32

75
85

16/20
16/20
40/ 50

E2
400/630
40/50
16/20

16/20
16/20
40/ 50

16/20
16/20
40/50

E2
400/630
40/ 50
16/V9

16/20
16/20
40/50

WYMIARY I MASA

SEI(ilENCJE ROBOCZE
NAti;iFi

0.3 s
0.3 s
3 min

1 5 s
3 min
3 min

[o-e funkcie zobezpierizen, pomiorowe, sterowonio i oufomotyki sq opisone

w odpowiednich rozdzioloch, iok i w rozdziole Rodzino Zobezpieczei

Qanniu,znBnl



CGMCO5MCI5.M
Pole modulorne, pomiorowe.
Strcsowone do um ieszczen io przeklodn i k6w pom io rowych
nopigcio, i p,rqdu, umozliwio'q.ec pgdleczenie szyny
zr)torczel cofego zestowu szol rozdztelcrych, za pomocq
KObIO SUCnego.

POTE POMIAROWE

CHARAKTE RYSTYKA E LE KTRYCZNA

WYMIARY ]MASA
;,rlj,!if!fi;,x-i,",'ii!fi, ttOt..ff

1740

No ic.zgstsze zestowien io konf ig u rocyi ne montoz u
przeklodnik6w sq nostgpuiqce:

Ref. t t Ref. 12

Ref. 15 Ref. 16, Ref. tz

Uwogo: Aby uzyskoi informocie no temot innych konfigurocii,
prosimy o kontoh z Dziolem Techniczno-Hondlowym.

STANDARDOWE PRZEKLADNIKI PRZEZNACZONE NA RYNEK HISZPAT{SKI

ARIECTE |ABORAJORIO ErEC
NAPIECIOWE UCH-'I 2,VCL-24,VCJ-24

ucL-24,UCJ-24, UXN-24
un-24,vn-24

ACD-12, ACF-12, ACD-24
ACF-24, ACJ-24

VKPE-I2,VKPE-24
vcF-24

AED-]2, AEB.24P
AED-24, AER-24

U2ABho,E2ABho
U2ABmo,E2ABmo

J24BM, J24BR
J24BQ

PRADOWE

Uwogo: Aby uzyskoi informocig no temot innych modeli,
prosimy o kontokf z Dziolem Techniczno-Hondlowym.

QonmnzlraAl



CGMCOSMOS-RCd
CGMCOSMOS-RCi

Pole modulqrne, wzniosu kqblo do szyny zbiorczei.

Uzywone do umieszczenio podeiScio kobli linii zosiloiqcei do

sryny zbiorczei, dlo colego zestowu p6l rozd'ielnicy do
umieszczenio po prowei (RCd) lub lewei (RCi)stronie.

Mffi
POIE WZNIOSU KABLA

C HARAKTE RYSryKA E LE KTRYCZNA
12 kv

ffim
POLE PODWOJNEGO WZNIOSU KABIA

CGMCOSMOS-RzCd
CGMCC$MOS-R2Ci

Pole modulorne, podw6inego wzniosu koblo do szyny
zbiorczei.

Uzywone do umieszczenio podei6cio kobli linii zosiloiqcei do
sryny zbiorczei, dlo colego zestowu pol rozdzielnicy, do
umieszczenio po prowei (R2Cd) lub lewei (R2Ci) stronie.

CHARAKTERYSTYKA ELEKIRYCZNA
12 kv 24kV

Nooiecie znomionowe

:

o {

60

1)onraoZABAL

WYMIARY IMASA



CGMCOSMOS-RBd
CGi:r1COSMOS-RBa

Pole moduforne, wzniosu szyny zbiorczei, zizolociq gozowq.
Wykoqystywone do um ieszczen io weiSciowych I ub wyi6ciowych
linii zosilolqcych koblem SN, umozliwiolqce podlqczenie do
szyny zbiorczei colego zestowu p6l rozdzielniry, olbo po
prowei stronie (RBd), olbo po obu stronoch (RBo)
Mozliwo6i rozbudowy: Z prowej lub z obu stron.

POIE WZNIOSU SZYNY ZBIORCZEJ

i-- m
l i  i l  t l

k] H
400/630

CGMCOSMOS.RBd.Pt
CGMCCSMOS-RBo-Pl

Pofe modulqrne, wzniosu szyny zbiorczei, izolowone gozowo,
wyposozone w uziemnik.
P rzeznoczone do u m i eszczen io wei6c iowych I u b wyiSciowyc h
linii zosiloiqcych koblem SN, olbo po prowei (RBd-Pt) olbo po
obu stronoch (RBo-Pt), oroz do uziemionio kobli i szynyzbiorczei
colego zestowu p6l rozdzielnicy.

28
32

40/ 50. /62.5
E2-M0

5

[-ffi
tLl tu
t# t}l

50
60

40/ 50.
E2-M0

400/630 400/630
400/630 400/630

min )

(*) Tesl przeprowodzono dlo prqdu 52,5 kA

WYM1ARY I MASA

1740

Qanmnznw.



t t ,

CGMC*sMSs-?LF
Rozdzielnico kompokiowo, dwo polo liniowe i iedno
tuonsformoiorowe z bezpiecznikomi, lqczqco cechy p6l linii
zosiloiqrych jok i ochrony tronsformotoro, umieszczone w
poiedynczym zbiorn i ku gozowym.

Mozliwo6i rozbudowy: Z prowei, z lewei, z obu stron, lub
brqk.

, g*os w.ffiruKTRY.!;flA
Nopiqcie znomionowe
Prqd znomionowy
No srynoch hiorc4ch i @qczenioch mieclZf polomi [A] 4001630
Weisciowo linio zosiloiqco [A] 4001630
Zobezpiecznikiem [A]
Moksymolne wytrzymyrvone nopiqcie o czqstoici sieciowei (1 min)
Do ziemi i migdzyfozowe [kV]
Przy odleglosci izolocyinei IkV]
Wytrzymywone nopigcie impulsu piorunowego
Do ziemi i miqdzyfozowe [kV]
Przy odleglosci izolocyinei IkV]

28
JI

75
85

400/.630

200

16/20.125
16/20.

40/50- /62.5
'90

40150.162.5

400140#

16120.

1 /3
1 1 3

2.5/7.5
2.517.5
E2.MO

5

r 250

r 500

400/630 400/6n
4001630

_ 200

t6

32

75
85

50 50
6 0 , 6 0

125 125
145 145

Wytrrymywony prqd zworciowy (obw6d gl6wny)
Worto66 znomionowo I s [kA]
Worto6i znqmionowq 3 s [kA]
Szczytowy [kA]
Prqd znomionowy wylqczolny o mole[ inciukcyihoici ]A]
Prqd znomionowy wylqczolny lodowonio kobli [A]
Prqd znomionowy wylqczolny lodowonio linii [A]
Prqd znomionowy wylqczolny w sieci pier5cieniowei [A]
Prqd znomionowy wylqczolny zworcio doziemnego [A]
Pqd wlqczolny lodowonio kobli w worunkoch zworcio doziemnego
Prqd znomionowy zolqczolny (szczy'oyy) tkAl
Kloso rozlqczniko PN-EN 60256-1
,,E2' lA/kA!(rgczny)
,,E3" [A/kA] (silnik)
,,E3" [A/kA] (silnik)

16/20. /25
16120.

40/5:0./62 5
400/630

5U
1 . 5

4001630
300
100

40/50. /62.5

630/62,5
400/ 40#
ffi0/50#

16/20-/25
16/20.

j40/50-/62 5
i 4001630
i 5 0
i  r .s
i 4001630
I 300
I too
i(Ol50. 162.5

630/62,5
4001 40#
630/50#

16/20./25
16/20-

itolso- /oz.s
i/olio;'/6i,.s',
i E2-M0

16/20. /25
16/20'

40150. 162 t
a0o

40/50r /62:

400/4v

16120'

1 /3
1 / 3

2.517.s
2.5/7.s
E2-MO

r 250

r 300

Pqd zworciowy wylqczolny spodziewony (zesiowu rozlqcznik-bezpieczniki) [kAl
Wy+fzynywony prqd toiaiowy (obw6d uziemniko)
WortoSi znomionowo 1 s [kA] 16120.125
Worto6i znqmionowo 3 s [kA] j6l21-
Szczytowy [kA] 40/50- 162.5
Piqd inomionowy zolqczolny uziemniko (szczytowy) tkN lii/i,0. /iA.S
Kloso uziemniko wg PN-EN 60129 E2-MO
Liczbo zolqczelzworciowych 5
Prqd przelomowy rozlqczniko - zestow z przekoznikiem ekorRPT
(Moksymolny prqd wylqczolny zgodnie z TD5 PN-EN 604201 [A]
Prqd przechodni d lo zestowu rozlqczni k-bezpieczn i k

iezIDA PN-EN 60420)[A]
Testy pr
Tesiy pr

5

'qdo.w:

noprecruPrry

POLA TINIOWE I TRANSFORMATOROWE

1)onmnznear,

24

YIIIRY,I^AAsA
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C*fvlCCI5i,A*S-RLP
Rozdzielnicq kompoktowo, polo wzniosu szyny zbiorczei,
hqnsformolorowe i liniowe zosiloiqce, lqczqco pole wzniosu
sryny zbiorczei, pole liniowe i pole tronsformotorowe z
bezpiecznikomi, w iednei obudowie.

POLA WZNIOSU SZYNY ZBIORCZEJ, TINIOWE I TRANSFORMATOROWE

MozliwoSd rozbudowy: Z prowei, zlewei, z obu stron, lub brok

CHARAKTERYSTYKA E LE KIRYCZNA

Nopigcie znomionowe
Prqd znomionowy
No szynoch *iorczych iplqczenioch mi2dzy polomi ffi
Wejsciowo linio zosiloiqco [A]
Zobezpiecznikiem [A]
Mo ksymo I ne wty'rzymywone nopiqcie o
czqsto5ci sieciowei (1 min)
Do ziemi i mi7dry[ozowe [kV]
Przy odleglosci izolocyinei IkV]
Wytrzymywone nopigcie impulsu piorunowego
Do ziemi i migdzyfozowe [kV]
Przy odleglosci izolocyinei [kV]
Wytrzympvony prqd zworciowy (obwod gl6wny)
WortoSi znomionowo I s [kA]
Worto6i znomionowo 3 s [kA]

Poh wzniosu . j
sryny zbrofczel :
r2 /24kV;

Pole liniowe . Pole

,r,1il't''o'ot**
Pole liniowe Pole

,o [llh'*o'o*t

400/630
400/630

Am/6n

200

$/n-/25
16/N

n/ff/62.5
400

A0ltrl62.s

Aml{tr
. :

) 16120-

i / ' l

1/3
2.5/7.5
t3/ /.J

E2-MO
5

:
1250

AN/6N
400/630

4ffi/630 4W/630
400/630

_ 200

n
JI

75

28
32

75
85

50
60

125
145

(n

60

125
145

Szczyiowy [kA]
Prqd znomionowy wylqciolny o molei indukcyinosci [A]
Prqd znomionowy wylqczolny lodowonio kobli h]
Prqd znomionowy wylqczolny lodowonio linii [A]
Prqd znomionowy vnylqczolny w sieci piericieniowei [A]
Prqd znomionowy wylqczolny zwqrcio doziemnego [A]
Prqd wylqczolny lodowonio kobli w worunkoch zworcio doziemnego
Prqd znomionoyyy zolqczo|ny (szczytowy) [kA]
Kloso rozlqczniko PN-EN 60256-1
,,E2 lA/41(rqczny
,,E3" lA/Al (silnik)
,,t3' lA/kNl {silnik)

ft/n-/25
16/n-

40/ffi-/62.5
400/630

50
1 . 5

400/630
300
r00

401n.162.5

630/62.5
4M/Aff
c30150#

16/n-/%
16/20-

iA0/fi-/62,5
,A01W162.5
: E2-M0

16/20./25
16/20.

40/fi./62.5
400/630

{n
1 {

400/630
300
100

AD/fi./62.5

1 161n.125
1 16/20.
,nln./oz.s
140/50./62.5

E2-MO

16/20./25
16/20.

40/ffi./62.5
400

AD/fi./62.5

630/62.5
4N/4d 4W/40#
630/50#

Pqd zworclowy w/qc4lny spodzlewony {zestowu rozlqcmik.bezpiecznikil IkAl
Wy'rzymywony prqd zworciowy (obw6d uziemniko!
Wqrto6i znomionowo I s [kA]
Worto5i znomionowo 3 s [kA]
Szczytowy [kA]
Prqd znomionowy.zolqczolny uziemniko (szczy'owy) [kA]
Kloso uziemniko wg PN-EN 60129
Li czbo zol qcze fi zwo rc iowyc h
Prqd pzelomowy roilqciniko : iestoun i przekoznikiem ekorRPT
(Moksymolny prqd wlqczolny zgodnie z TD5 PN-EN 604201 [A]
Prqd przechodn i dlo zestowu rozlqcznik-bezpieczn i k

16/20.

1 /3
1 /3

2.5/7.5
2.5/7.5
E2-MO

5

1250

(Moksymolny prqd wylqczolny zgodnie z TD4 PN-EN 60420) [A]-
I J lesry przeprowoozono oto prooow z zaKresu lt kA/ 3z,J kA
(#) Testy przeipro-adzono prz'1 nlpiqciu 24 kV

WYMIARY I MASA

Wysokodf mm Szerokoii mm G+ebokoSri mm Wogo kg

tkowe funkcie zobezpieczefi, pomiorowe, sterowonio i outomotyki sq opisone
w odpowiednich rozdzioloch, iok i w rozdziole Rodzino Zobezpieczei

Qanmaz*eaz



CGI\ACO$J\ItrOS"zI-
Rozdzielnicq kompoklowo, dwie wei6ciowe linie zosiloiqce,

spelnio zodonie dw6ch p6l liniowych, umieszczono w
poiedynczym zbiorn i ku gozovr'ym.
MozliwoSi rozbudowy: Z prowei, z lewei, lub z obu stron.

POLE uNlowE

Nopigcie znomionowe
Prqd znomionowy
No szynoch hiorcz/chi potqczenioch miqd4f Polomi [A]
Weisciowo linio zqsiloiqco [A]Weisciowo linio zosiloiqco [A]
Moksymol ne wytrzympvone. no_1Motsymolne wytrzympvone nopigcie o czqsto6ci sieciowei (1 min)
Do ziemi i migdzyfozowe [kV]
Przy odleglosci izolocyinei [kV]
Wytrzymywone nopigcie impulsu piorunowego
Do ziemi i migdzyfozowe [kV]
Przy odleglosci izolocyinei IkV]
Wytrrymywony prqd zworciowy (obwod glowny)
Wirtose znomionowo 1 s [kA]
Worto5i znomionowq 3 s [kA]
Szczytoyy [k'A]
prqd-rnotionowy wylqczolny o molei indukcyinosci [A]
Prqd znomionowy wylqczolny lodowonio kobli [A]
Prqd znomionowy wylqczolny lodowonio linii [A]
Prqd znomionowy wylQczolny w sieci pier6cieniowei [A]
Prqd zno m ionowy wylqczo I ny zwo rcio doziem nego .[A]
Prqd wylqczolny lodowonio kobli w worunkoch zworcio doziemnego
Pr:qd znom ionowy zolqczo I ny ( szczyrov4y) [kA]
Kloso rozfqczniko PN-EN 60256'1
,,E2'IA/kAl (rgczny)

,,E3" [A/kA] (silnik)

,,E3" [A/kA](silnik)
Wytrryry*no ny p rcd zwq rc iowy (obw6d uzi em n i ko )
Wortoii znomionowo 1 s [kA]
Worto6d znomionowo 3 s [kA]
Szczytowv [kAl
P rqd'zn o m i o novry zol qczo I ny u z i e m n iko ( gzcz-ytoyy) [ kAl
Klqso uziemniko wg PN-EN 60129

400/630 400/630
400/630 400/630

50
60

125
145

28
32

75
85

16/20. /25
16/20.

40/50. /62.5
400/630

50
1 . 5

400/630
300
100

40/5,0. /62,5

630/62.5
400/40r
630/ s}tr

16/20. /25
16/20.

40-/50. /62,5
40/50.162.5

E2-MO

16/20.
16/20.
4lo/50.
400/630

50
1 . 5

400/630
300
100

40/50.

4oo/40#
630/50*

16/20.
16/20.
40/50.
40/ 50.
E2-MO

5Liczbo zolqczei zwo
(*) Testy przeprowodzono przy prqdzie 2.] .kA/52,5kA
(#) Testy przeprowodzony prry noPreclu 14 kv

- : . .  '  i a

1740
1 300

1)onmaznaar

ftowe funkcie zobezpieczef, pomiorowe, sterowonio i outomotyki sq opisone
w odoowiednich rozdzioloch, iok i w rozdzioie Rodzino Zobezpieczei



STANDARD*WT ZTSTAWY
CGMCOST\AOS - 3 l"Pl ? L2 P/ 3 t-? P

Zestqw modul6w p6l, tworzqcy rozdzielnicg, zoleznieod potrzeb zosiloiqcych iok i ochrony ironsformotoro.

Aozony z dw6ch lub trzech p6l liniowych i iednego bqdl Mozliwo3i rozbudowy: Z prowei, z lewei, z obu siron, lub
dw6ch p6l tronsformoiorowych. tqczy funkcie p6l linii brok.

'.o tIA'fTIY.,.l,, ntfo.'*t!.',.t',Y
Nopiqcie znomionowe
Prqd znomionowy
No s4ynoch zbioreych i polqczenioch mied4/ polomi [A]
Wei6ciowo linio zosiloiqco [A]
Zobezpiecznikiem [A]
Moksymoine wytrzymyrvone nopiqcie o czq$o3ci sieciowei (1 min)
Do ziemi i miqdryfozowe [kV]
Przy odleglosci izolocyinei IkV]
Wylrzymywone nopigcie impuisu piorunowego
Do ziemi i miqdzyfozowe [kV]
Przy odleglo6ci izolocyinei [kV]
Wylrrymywony prqd zworciowy (obw6d gl6tny|
WortoSi znomionowo I s [kA]
WortoSi znomionowo 3 s [kA]
Szczytowy [kA]
Prqd znomionowy vrylqczolny o molei indukcyinosci [A]
Prqd znomionowy wylqczolny lodowonio kobli [A]
Prqd znomionowy wylqczolny lodowonio linii [A]
Prqd znomionowy wylqczolny w sieci pierScieniowei [A]
Prqd znomionowy wylqczolny zworcio doziemnego [A]
Pqd $qczolny lodowonio kobli w worunkoch zworcio doziemnego [A]
Prqd znomionowy zolqczolny (szczylovy) tkAl
Kloso rozfqcznikq PN-EN 00i050-l
,,E2" lA/L.y'.l(rgczny
,,E3" l{/kAl(silnik)
,,E3" lA/Al (silnik)
Pqd zworciowy wylqczolny spodziewony (zestowu rozlqcznik-bezpiiiiniki) [kA]
Wytrzymywo ny prqd zwo iaiowy (obw6d uziem n i ko )
Worto6i znomionowo I s [kA]
WortoSd znomionowo 3 s [kA]
Szczytowy [kA]
Prqd znomionowy zolqczolny uziemniko {szczytowyl [kA]
Kioso uziemniko wg PN-EN 60i29
Liczbo zolqczei zwo rciowych
Prqd przelomowy rozlqczn iko - zestqw z przekozn i kiem ekorRPT
(Moksymolny prqd wylqczolny zgodnie z TD5 PN-EN 60420) [A]
Prqd przechod n i d lo zestowu rozlqczn i k-be ipieiiiik

Pole liniowe

400/630
400/630

16/20- /25
16/20.

40/50- /62.5
400/630

50
1 . 5

400/630
300
r00

40/50. 162.5

630/62.5
4ool 40#
630/ 50#

400/630

200

16/20./25
16120.

40150. 162.5
400

40/50- /62.5

400/40#

16/20.

400/630 400/630
400/630

200

50
60

t t J

145

50
60

125
145

28
JZ

75
x \

28
J I

7\

16120.125
16/20r

40150- 162.5
400/630

50' l .5

400/630
300
100

,40/50.162.5

16/20. /25
16/20.

40l50.162.5
400

16/20. /25 1/3
16/20. 1/3

4ol50. 162.5 : 2,517,5
40150.162.5' 2.517.5

E2-MO E2-MO
1 i

40/50- /62.5

630/62.5
4ool4o# 40ol4o#
6301 50#

_ 1612A.

16120.125 113
16/20. 1/3

40/50.162.5 , 2.5/7.5
40/50.162.5 42.517 .5

E2-MO E2-MO
a a

1250

r 300

1250

1 500iezIDA PN-EN 60420)[A]
(*) Testy przeprowodzono dlo prqd6w z zol
(#) Testy przeprowodzono prry nopigciu 2l

*YMIARY I MASA 
wysokoid mm szerolo# mm Glqbokoid mm wogo kg

CGMCOSMOS-3LP
CGMCOSMOS-212P
CGMCOSMOS-312P

1740/ I 300" 1565 735
1740/ I 300" 1670 735
1740/ 1300" 2035 735

385/ 355
430/ 400
525/ 490

(e) No zqdonie

@onmazanat



Poszczeg6lne elementy systemu CGMCOSMOS sq polqczone
elektrycznie przy pomocy zestowu zlqczy ORMALINK,
opotentowonego w 

'l 
991 roku przez Ormozobol.

Konstrukcjo p6l rozbudowpvolnych posiodo po bokoch ze6skie
przepusty, ki6re umozl iwio jq wzo iemne polqczen ie ich gl6wnych
sryn zbiorczych w celu budowy zestowu, pozwolo to no
przeplyw prqdu przy r6wnoczesnei pelnei izolocii poro
elektrycznego, dzigki izolocii elostomerowei, wolnei od
wylodowoh niezupelnych.
Niemniei, do czosu instolocii nowych modul6w w podstocii
tronsformotorowei, polo z mozliwoSciq rozbudowy sq
wyposozone we wVki zobezpieczoiqce boczne zeiskie
przepusty, kt6re nolezy usunqt przed rozbudowq.

Konstrukcio zestowu zlqczy ORMAilNK zopewnio utworzenie
strefy r6wnego poienciolu wewnqtrz kozdego zlqczo typu
tuliponowego , czyli zoworlych w okrqgu sprezyn ploskich,
umozliwioiqcych podlqczenie do znormolizowonych przepusto^
Zopewnio to wysokq niezowodnoii i odporno6i polqczenio
elektrycznego, nowet odporno3i no prqdy zworciowe. rnny-r*
istotnym czynnikiem lesf lotwo6i montozu (nowet w stocioch
o nier6wnei podlodze) i stoloii porometr6wwszystkich pol.

BI-{}KAD\
System CGMCOSMOS wyposozony iest w szereg blokod,
zopewn io iqcych bezpieczehstwo i n iezowodno3i obslugi,
wedlug wymogoi normy PN-EN 60298.
Dzigki odpowiedn iei konstru kci i i zostosowon i u dodotkowyc-
blokod, rozlqcznik i uziemnik nie mogq byi zomkniqte
r6wnoczeSnie.
Blokodo sterowono przez uziemnik, chroni przed zdjqciem
frontowei pokryvry przedziolu koblowego, chroniqc w ten
spos6b przed niebezpieczeistwem dlo obslugi.
Dodotkowo, dostqp do podstow bezpiecznik6w w polu
iro n sformotorowym iest ch ron io ny przez iden tycznq blokode
Operocie lqczeniowe w tych poloch nie mogq byd zreolizowone

iesli przedzioly koblowe nie sq poprownie zomknigte.
Polo systemu CGMCOSMOS, pozwolojq no zobezpieczenie
lqcznik6w zo pomocq H6dek (do trzech), zor6wno w pr4ypodk-
rozlqczniko iok i uziemniko.
Opcionolnie, blokody kluczykowe z zomkiem, chroniqce przec
przelqczeniem, sq dosiqpne dlo dowolnych operocii.

:
l
I

!
!
t
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W5KAZNIK SBECNSSCI
NAPTqCIA FKGRVPIS

ekorVPlS iest somo-zosi loiqrym siq wskol n i kiem zinfegrowo nym
w obudowie polo, wskozuiqcyn no obecno6i nopiqcio fozowego,
poprzez trzy wbudowone no stole diody LED i zostof
zoproiektowony zgodnie z normq PN-EN 6,l958.
Lohvo dostqpne punkty kontrolne, zostoly udostqpnione dlo
kontroli zgodno5ci foz.
Opcionolnie mozebyi dostorczony wskolnik koleinoSci foz
ekorSPC.

FLJNKEJE SCHRSNruE

FTZP CZNiKI
Siec 6redniego nopiqcio iest zobezpieczono przez zworciomi,
popr zez bezpieczn i ki zo i nsto lowo ne wewnqtrz p6l.
Obudowy podstow bezpieczn i k6w sq zoinsfrc lowone w poziom ie
(dlo zopewnienio iednorodnei femperotury no colei dlugo5ci)
w izolocii gozowei, oroz sqw pelni szczelne (w pozycii
zomkniqtei), zopewnioiqc odpornoSi no zolonie i
zo ni ecry szczeni o z zew nql r z.
Wedlug normy PN-EN 60420, zestow rozlqcznik-bezpiecznik
mozebyl ,,skoiorzony'' lub .,polqczony",w lym drugim
przypod ku - z wyzw oloczom i bezpieczn i k6w, syg no I izu iqcym i
oworiq i somoczynnie rozlqczoiqcymi pole.
Zeslow rozlqcznik-bezpiecznik byl testowony temperoturowo
w normolnych worunkoch eksplootoryinych wg PN-EN 60694.

ALARM DZWtqKCIW*f
EKORSAS

Alorm okustyczny ekorSAS, chroniqry przed uziemnieniem polo
pod nopigciem, iest somo-zosiloiqcym siq sygnolizotorem
dzwiqkowym, kt6ry procuie r6wnolegle ze wskoZnikiem obecno6ci
nopiqcio ekorVPl5.
Urzqdzenie iest oktywowone w momencie podlqcio pr6by
monipulocii wolkiem uziemniko polo pod nopiqciem, informuiqc
w ten spos6b operotoro, o pr6bie wykononio niedozwolonei
operocii lqczonio.
Zopewnio to zwiqkszonq ochrong urzqdzeh i obslugi podczos
procy w sieci, chroniqc przed brokiem nopiqcio i zopewniojqc
wyzszqio ko6i zosi lon io energiq.

Z SEZP!ECZF{IKAME I
{rwK4 wfzwAlAjAe4

Ten woriont pozwolo no outomotyczne otworcie rozlqczniko
pod wplywem sygnolu zewnetrznego, tokim no przyklod, iok
sygnol z termosiotu tronsformotoro wskozuiqcy no przegrzonie.

Nopigcie znomionowe [kV]'"'
Sieci Polo Bezoieczniko
ro l ,  6; l l ,

r3.2 24 10/24
15 24 rO/24
20 24 rO/24

,  ioo I i6or2ooi
8 0 ,  l o o ;  -

;  80 80'  1601
50 63 80

6.3  i
6.3,
6 . 3 l
6.3

1250 rooo zooo:

250'
..:-
.:

125

- * WortoSci znomionowe zole2ne od odpowiednich worfo6ci bezpieczniko
- Dostgpno iest 292mm obudowo podstowy bezpieczniko, przystosowono do rozmioru bezpiecznik6w 6/12kY, nie

dotyczy io worto5ci 1600 i 2000 KVA, dlo kt6rych dlugoS€ wynosi 442mm.
- W przypodku innych producent6w bezpiecznik6w i przeciqzenio tronsformotoro, prosimy o kontokt z Dziolem

Techniczno-Hondlowym.

Uwogi:
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BTZP|TCXNIKI ; UKIAN IKSRRPT *

ZABNZPIECZTT{H, POMIARY I
STTROW,A-hIIE

Mozl iwo6i dodon io uklodu zobezpieczeniowego ekorRPT
tokze pozwolo no ochronq przed przetq2eniqmi i zworciomi
doziemnymi, znocznie poprowioiqc ochronq stocii i

zopewn ioiqc n iezowodno66, iednoczeSn ie ekorRPt iest
colkowicie selekrywny, wzglqdem zobezpieczeh fozy czy
uziemnienio.
Jednostko ekorRPI zostolo zoproiektowono do zostosowonio

*vloszczow uHodoch z ochronq bezpiecznikowq w poloch

systemu CGMCOSMOS. No iednostkq sklodo sig przekoZnik
eiektroniczny ze zdolno6ciomi komuniko{nymi, iok i czuiniki

prqdu, bistotil ny wyzuoloczi, zoleznieod wersii, przeHodnik

prqdo*y toroidolny, uklodu somo-zosilonio, ie5li zosilonie
pochodzi bezpo6rednio z sieci Sredniego nopiqcio, o nie z

zewnqtrznego zosiloczo. Ponodto, lednosiko iest doslorczono
z fobryki zqinstolowono i sprowdzono
W przypodku poiowienio siq przetqzenio w zokresie

dopuszczolnych worto5ci dlo rozlqczniko w worunkoch

obciqzen io, przekoln i k dziolo ioko dwustobi Ino iednostko
wyzwolojeco, powoduiqc otworcie obwodu. Jezeli wortoSi

iest wyzrto, przekoiniknie zodziolo, zoklodolqc, ze funkciq

och ronne przelqly bezpieczn i ki. W przypodku rozlqczen io,

prqd blqdu, przycryny, czos trwonio, doto i.czos sq
zochowywone w pomigci. W przypodku, gdy prqd zworcio
doziemnego iest mnieiszy od I b% inomionowego ptqdu foty,

nolezy zostosowoi ultroczule zobezpieczen io.

Prqd iest mierzony zo pomocq przeklodnik6w o wysoki{

przeklodni, co umozliwio wykorzystonie tei somei iedno'r*'
dlo szerokiego zokresu mory. Jednostko posiodo bez-

potenciolowe weift ie skoiorzone z termoslotem tronsformcbe
co umozliwio ochrong przed przegrzoniem.
Dolsze informocje no temot nostow i monitorowonio zo
pomocq komputero osobistego sq dostqpne w czq5ci
omowioiqcei ekorSOFT.
Uklod ekorRPT jest somo-zosiloiqry siq od 5A (l50lO/A frr
2OkV), i iest w pelni outonomiczno, nie potrzebuiqc zosila

boteryf nego I ub 1o kiegokolwiek zewnqtrzneg o 2r6dl o zosi bnc'
W przypodku prqd6w znom'ronowych ponizei 5A, dostQsr
sq zewnqtrzne iednostki zosiloiqce.
Uklod stosowony iest do ochrony osprzqiu rozdzielnicy *

zokresie 50 do 2000 kVA. Wielofozowe zworcio o wysolrc
wo rtoScioch sq zobezpieczo ne zo pomocq bezp i eczn i ko'
Dlo cel6w outomotyki i zdolnego sterowcnio, niektore mod*
ekorRPI mogq zostod wyposozone w funkcie kontrolne-

OCH RONA TRANSFORMATORA OCHRONA OGOLNA CGMCOSMOS-P z ekorRPT

MOCE ZNAMIONOWE CHRONIONE PMEZ ekorRPT
I{AKSYMAINA nKX znomionorvo tronsformd{

*"[fi, znomionowo bezpieal i roNopigcie
srecl
tkvl
6.6

1 0
1 2
13.2
t 5
20

Nopiecie ,no*iono*"'Sezpieczniko
'tkvl
3/7.2
6 /12

10/24
10/24
10/24

MINIMAINA moc znomionowo hqnsformoloro
Wortoid znomionowo bezPieczniko

tAl tkv41
1 6  5 0
1 6  1 0 0

100
r00
125
1 6 0

I 60.
I 60*
100
100
125**
125

1250
1250
1250
1250
1 600
2000

(.) wHodki auh
(**) bezpiecznik SIBA SSK 

-:*
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wfrAczNrK I UKLAD EKORRPG *
ZABEZPIICZENIA, POMIARY I

STEROWANIE

To pole wyposozone iest w wylqczn ik pr6zniowy z mozl iwoSciq
zolqczenio i rozlqczonio, nowet w worunkoch oworyinych
(przetq2enie i zworcie) w siecioch Sredniego nopiqcio.
Funkcie ochronne sq reolizowone wylqcznie przez som uklod
ekorRPG, kt6ry zostol zoproiektowony do wykorzystonio rozem
z polem wylqcznikowym CGMCOSMOS-V. To iednostko iest
zbudowonq w oporciu o przekolnik elektroniczny z
mozliwo5ciomi komunikocyinymi, iok i czuinikomi prqdu i
zoleznie od modelu, kortq zosiloczo i/lub somo-zosiloiqce
toroidolne przeklodniki pomiorowe, ie6li nie iest zosilono ze
lr6dlo zewnqtrznego. Ponodto, iest fobrycznie instolowono i
testowono.

Uklod ten reoguie w przypodku przelq2e6, zwori doziemnych,
zworC lozo do fazy i fqzo do ziemi. W przypodku wykrycio
p rzetq2en io, przekoinik dziolo no b isto bi I ny wyzlrolocz
n iskoprqdowy, kt6ry steru ie wylqczn i kiem, powodu iqc otwo rcie
obwodu. W przypodku wylqczenio, prqd blgdu, ptryczyny,
czos lrwonio, doto i czos sq zochowywone w pomigci.
W przypodku, gdy prqd zworcio doziemnego iest mnieiszy
od I 0% znomionowego prqdu fo4y, nolezy zoslosowoi ultroczule
zobezpieczenio.
Dolsze informocie no temoi nostqw i monitorowonio zo pomoco
komputero osobistego sq dostqpne w czq6ci omowioiqcei
ekorSOFT.I

CGMCOSMOS-V z ekorRPG

Uklod ekorRPG iest somo-zosiloiqcy od 5A ('l50KVA przy
20kvl, i iest w pelni outonomiczny, nie potrzebuiqc zosilonio
boteryinego lub iokiegokolwiek zewnqirznego lr6dlo zosilonio.
W przypodku prqd6w znomionowych ponizei 5A, dosQpne
sq zewnglrzne iednostki zosilojqce.
Uklod stosowony iest do ochrony osprzefu rozdzielnicy w
zokresie mocy 50 do 

,l5000 
kVA.

Dlo cel6w outomofyki i zdolnego sterowonio, niekt6re modele
ekorRPG mogq zostoi wyposozone w funkcie kontrolne.

MOCE ZNAMIONOWE CHRONIONE PRZEZ ekorRPG

OCHRONAOGOLNA

6.6
t 0
1 2
13.2
1 5
20

IKVA]
50

100
100
100
100
1 6 0

IKVA]
5000
7500

r0000
10000
1 2000
I 5000
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