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SystemrozdzielnicCGMCOSMOSsklodosig z poiedynczych
lub wielofunkcyinych
p6l modulornych
o zmnieiszonycn
wymioroch.Umozliwio lotwe tworzenier6znorodnych
konfigurociido zostosowonio
we wt6rneidysirybuciienergii
elektrycznei
do 24kY,zor6wnow sieciochpublicznychiok i
przemyslowych.
DlugotrwoledoSwiodczenioz systememCGM-CGC,iok i
zostosowonie
nowoczesnych
technologii,no r6wni z nowymi
moteriolomi,
oroz dostosowonie
do norm lEC,umozliwilo
rozw6j systemuCGMCOSMOS.Zopewnioon polepszenie
tokichelement6wfunkcionolnych
iok wigkszoznortoi(.,
ergonomioinstolocii
i obslugi,szerokizokresfunkcii,ulepszono
niezowodnoSd
i bezpieczeristwo.

UATHW
G*OWNE
PelnoizolocioSFa,zopewnioiqcoochronqprzezogrespvnymi
(wlqczniez zoloniemwodql,
czynnikomi6rodowiskowymi
wysokotrwoloii i bezobslugowo5inoiowznieis4ychelement6w.
Pelnomodulorno6i
i mozlliwo6ip6lnieiszeirozbudowyw obie
strony,prry u2yciuzesiowuzlqcry ORMAIINK.
Lukochronno6i zopewnioiqco bezpieczenstwo
obslugi, zgodnie
z normqPN-EN60298.

Poszczeg6lne
moduly sq lqczoneelektrycznieprzy pomocy
systemupolqczenORMALINK(opotentowonyw 1991 przez
Ormozobol),kt6ryumozliwioutworzenie
dowolnejkonfigurocii,
w celuzospokoienio
potrzeblqczeniowychi zobezpieczenio
kozdeisiociitronsformotorowei.
Zor6wnourzqdzeniolqcznikowe,iok i szynoprzewody,
cole
umieszczone
sq w wykononymze stolinierdzewnei,no stole
zospcwonymzbiornikunopelnionymSFe,powstrcie
w tenspos6b
w pelni izolowonepole (lP6Z - PN-EN60529lr.

Mole rozmioryi niskowogo ulotwioiecetronsporti instolocig.
Prostoi bezpiecznoobslugo,ergonomioobslugi,mozliwoS6
montrrzuelement6wpomocniczych
pod nopigciem,bezpieczniki
w poziomie,dodotkoweblokodyi olormokustyczny
dlo ochrony
przed blqdnymioperociomi.

Lotwepodlqczoniekobli przy pomocyglowic koblowych
wciskonychlub przykrbqconych,
oroz brok koniecznoSci
stosowoniokorytkoblowych,lub umieszczonio
rozdzielnicy
no dodotkowychkonstrukcioch.
Og6lneworunkiprocyzgodnez normdqPN-EN60694.
MozliwoStprocyw innychworunkochnolezyskonsultowod
z
DziolemTech
niczno-Hondlowym.

Metoloweoslonykozdegopolo sqwykononez orynkowonych
plyt stolowych,sq one dostoteczniewylrrymole,oby zopewnii
sztywno5ikonstrukcii
i bezpieczaistwo
podczosprzewidwonych
worunk6wprocy.

JednostkisystemuCGMCOSMOS
posiodoiqod frontupokrywg
przedziolukoblowegoodpowiednio zblokowonq, dlo
zopewnieniobezpiecznego
i wygodnegodostqpudo glowic
koblovnych
i gniozdbezpieczn
ikowych(umieszczonych
poziomo).
Opcionolnie.gniozdoprzepustowe
dlo przewod6wzosilojqrych
mogq byi tokzeumieszczone
no bocznych5cionochpolo.
Polosqwyposozonewe wskolnik obecno6ci
nopiqcioekorVPlS,
wskozuiqrycoly czosobecno66
nopigciow polu. lstnieie
mozliwoSiinstoloci
i sysiemuokustycznego
o lormu ekorSAS,
emituiqcego
sygnold/wiqkowy,podczospr6by uziemienio
nopisciem,co moglobydoprowodziido oworii w
n::.*O
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Z NORMAM! \
ZGODNOSC

spelniowymogonioponizszychnorm:
SystemCGMCOSMOS
PN-EN60298
no
w oslonochmetolowych
prqduprzemiennego
Rozdzielnice
nopiqcioznomionowepowyzell kV do 52kV wlqcznie.
SystemCGMCOSMOSzostolzoproiektowonyi sprowdzony
no odpornoii no wewngtrznezworcio lukowe zgodniez
DodotkiemAA.
PN-EN60265
no nopiqcio
Czq5i 1: Rozlqczniki
Lqcznikiwysokonopiqciowe.
znomionowewyzszeniz 1 kV i nizszeniz 52kY.
PN-EN60I29
Odlqcznikii uziemnikiprqduprzemiennego.
PN-EN62271-105
Zestowyrozlqcznik6wz bezpiecznikomiprqdu przemiennego.
*UWAGA:NormvIECsqw trokcie
uoktuolnionio,
mozesiqr6znitw niekt6rych
dlotegbnoze*nictwo
przypooKocn.

@oamazasat

PN-EN60694
io wsp6lne dotyczqcenorm no wysokonopigciowq
Postonowien
oporoturq rozdzielczqi sterowniczq.

PN-EN
6222r-r00
Wylqczniki wysokiegonopigcioprqduprzemiennego.
ce CGMCOSMOSprzechodzqpomy{lnie tesr24h
Rozdzielni
procy z napigciemznamionowym oroz testpoziomu izolocii,
przy zonurzeniuw kolumniewodneino glqbokoici 3m.

TYPYMODUTOW

=-*ff*H"I#i'.fr,'l;'t-;
l

Til
ffi
I r r

CGMCOSMO$S

CGMCOSMOS-S-PL

ccMcosMg..s-v
ii;t:irl,.u1.l-.*.t
: ' '..,r,

CGMCOSMOS.M

F
t \

e

l

-

ii.::i}

|

|]{i
l\ |

I l',1

L9J

CGMCOSMOS-RC

CGMCOSMOS
2LP

CGMCOSMOS-RtP
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TYPY&d*M[JE#W
CGMCOSMOS.L
wyposozonew
Polemodulqrne,liniowe (zosiloiqce),
(zo
rty i uziemiony).
kn
igty,
otwo
m
lr6iporycyinyrozlqczni k
Wykorzysfio ny d lo wei6ciowychi wylSciowychzosiloiqcych
linii SN, umozliwioiqcypolqczeniez szynqzbiorczqcolei
rozdzielnicy.
Mozliwo5t rozbudowy:Z prowel, z lewei, lub z obu stron.

POLEilNtOWE

icHrARAl$'E.BY!1l.o!I5'.'RI..!1N4,,-,,
Nopigcieznomionowe
Prqdznomionowy
400/630
No szynochzbiorczychi polqczeniochmiqdzypolomi[A]
400/630
linio
zosiloiqco
Wei6ciowo
[Al
sieciowei(l min)
nopigcieo czqsto6ci
Mofsymolne
"rytrrynyione
28
Do ziemi i miqdzyfozowe[kV]
32
Przyodleglo5ciizoloryineiIkV]
impulsu
piorunowego
nopigcie
Wytrzymywone
75
Do ziemi i miqdzyfozowe[kV]
85
Przyodleglo5ciizolocyineiIkV]
(obw6d
gl6wny)
Wytrryry*rony prqd zworciowy
16/20./25
WortoSiznomionowo1 s [kA]
16/20.
Worto66znomionowo3 s [kA]
Szczytowy[kA]
40/50./62.5
400/630
Prqdznomionowywyrlqcioliy, o molei indukcyino5ci
[A]
kobli
50
lodowonio
wy{qczolny
Prqdznomionowy
[A]
1
.5
Prqdznomionowywylqczolnylodowoniohnii[A]
400/630
Prqdznomionowywylqczolnyw siecipier3cieniowei
[A]
300
Prqdznomionowywylqczolnyzworciodoziemnego[A]
100
lodowoniokobliprzyzworciudoziemnym
wylqczolny
Prqdznomionowy
[A]
40/
50.
/62.5
zsloszoIny (szczytowy)t kA]
Prqdznomio no.lu,y
Klosorozlqcznikowg PN-EN60256-1
630/62.5
nv)
E2"lA/kAl (rsczny
,,E2',lA/kA

E3"[A/kA] (silnikf
oE3"

(silnik)
E3"[A/kA]
)rs"
[a/kA](silnik)

W ytrzyiywony prqd zwo rciowy (obw6d uziemni ko)
Wortoii znomionowoI s [kA]
Worto6i znomionowo3 s [kA]
Szczytowy[kA]
Prqdznomionowyzolqczolnyuziemniko(szczytovqy)
[kA]
wg PN-EN60129
Klosouziemniko
Liczbq

zworcl

(.) Teslyprzeprowodzonoprry prqdzie 21 kA/52,5kA
(#) Testyprzeprowodzonoprzy nopigciu24 kV

WYMIARYIMASA

tkowefunkciezobezpiecze{,pomiorowe,sterowonioi oufomotJkisq opisone
rozdzioloch,iok i w rozdzioleRodzinoZobezpieczen
w odpowiednich

@a*nnaz,As&L

400/630
400/6-30
50
60
125
145
16/20.
16/204o/ 50.
400/630
50
1.5
400/630
300
100
40/50.

400/40#
630/50n

400/40#
c30/50#

16/20./25
16/20.
40/50./62.5
40/50./62.5
E2-MO

16/20.
16/20.
40/50.
40/50.
E2-MO
5

A

CGMEOsMOS.S
Polemoduforne,sprzgglo szyny zbiorczel,wyposo2onyw
dwupozycyinyrozlqcznik izoloryiny (zomkniqlyi otworty!.
Wykorzystywony do rozlqczonioobciqzenio gl6wnei szyny
zbiorczeistocii tronsformotorowei.
MozliwoSi rozbudowy:W obie strony.

SPMEGTO
SZYNYZBTORCZEJ
CHARAKTERYSTYKA
ELEKTRYCZNA
Nopiqcieznomionowe
Prqdznomionowy
No.szynochzbiorcrychi polqczeniochmiqdzypolomi [{]
Moksymolnewytrrymywonenopiqcieo czqstoSci
sieciowei(1 min)
Do ziemi i miqdzyfozowe[kV]
Przyodleglo6ciizolocyineiIkVJ
Wylrzymywonenopigcieimpulsupiorunowego
Do ziemi i migdzyfozowe[kV]
PrzyodlegloSciizolocy[ngitkV]
Wylrzymywonyprqd zworciowy (obwod g{6wny}
WortoSiznomionowoI s [kA]
Worto6i znomionowo3 s [kA]
Szczytowy[kA]
Prqdznomionowywylqczolnyo molei indukcyino6ci[A]
Prqdznomionowywylqczolnylodowoniokobli [R]
Prqdznomionowywylqczolnylodowoniolinii [A]
Prqdznomionowywylqczolnyw siecipiericieniowei[A]
Pqqdznomionolyyzolqczolny (szrzytowy)[kA]
Klosorozlqcznikowq PN-EN60256-1
,,E2"lA/L/.|(rgcznyi

,,E3'IA/AI(silniki
,,E3'lA/kAl(silnik)

400/630

400/630

28
32

50
60

75
85

125
145

16/20./25
16/20.
16/20.
16/2040/50./6:2,5 40/50.
400/630
400/630
50
50
1.5
1.5
400/630
400/630
40150/62,5 40/50.
630/62.5
400/40#
630/50#

400/40#
630/50#

(") Testyprzeprowodzonoprzy prqdzie 2l kA/52,5kA
(#) Testyprzeprowodzonoprzy nopigciu24 kY

WYMIARY
IMASA
1740

Q onnnazABAl

CGMCCSMOS-5.Ptd
CGMCOSMOS-S-Pti
pofe modulorne,sprzgglo szyny zbiorczeiz mozliwoiciq
uziemnienio,wypoiozony w troipo.y ryiny rozlqcznik izolocyiny
(zomknigl'y,
otwortyi uziemniony).
Wvkorws'Wony do rozlqczonioobciqzenio sryny zbiorczei
z prowei(Ptd)lub lewel
i uziemnionio
stociikonsformotorowei
(PTl)stronypunkturozlqczonio.

Mozliwo5i rozbudowy:W obie strony.

ELEKTRYCZNA
CHARAKIERYSTYKA
Nopigcieznomionowe
Prqdznomionowy
No szynochzbiorcrychi polqczeniochmigdzypolomi[A]
sieciowei(1 min)
Moksymolnewytrzymywonenopiqcieo czqstoSci
Do ziemi i migdzyfozowe[kV]
Przyodleglo6ciizoloryineiIkV]
Wytrzymywonenopigcieimpulsupiorunowego
Do ziemi i migdzyfozowe[kV]
PrayodlegloSciizolocyinei[kV]
:
(obwod glowny)
Wytrzymywonyprcd zwo19i91vy
Worto5i znomionowoI s [kAl
Worto6i znomionowo3 s [kA]

:

400/630

4oo/630

28
32

50
60

75
85

125
145

16/20.
16/20.
40/50.
Szczvtowv
[kAl
no5ci
400/630
ndu
kcyi
molei
i
I
ny
o
*ylqc.o
mitno*y
Prqd'zno
lAl
50
lodowoniokobli[R]
wylcczolny
Prqdznomionowy
1
.5
Prqdznomionowywyloczolnylodowoniolinii [A]
400/630
Prqdznomionowywyloczolnyw siecipier6cieniowei
[A]
300
Prqdznomionowywylqczolnyzworciodoziemnego[A]
100
zworciodoziemnego
IA1.^,199
Prqdwylqczolny
lldowoniokobliw worunkoch
40/50.
40/50.
/62.5
Prqd znomio-n oyvyzolqczoIny {szczytowy)[ kA]
Klosorozlqcznikowg PN-EN60256-1
,,E2'lA/Al (rqczny)
,,E3"[A/kA]{silnik}
,,E3"[A/kA] (silnik)
Wytrryry*t ny prqd zworciowy (obwOduiiemni ko)
Worfo5i znomionowo1 s [kA]
Worto5i znomionowo3 s [kA]
Szczytovry[kA]
Prqdznomionowy zolqczolny(szczyto'wy)
[kA]
Klosouziemnikowg PN-EN60129
Liczbo

(*) Testyprzeprowodzonoprzy prqdzie 21 kA/ 52,5 kA
(#) Testyprzeprowodzonyprry nopigciu24 kV

IMASA
WYMIARY

Qanmazneat

16/20-/25
16/2Q.
40/50./62.5
400/630
50
1.5
400/630
300

630/62.5
400/40#
630/50u

400/40#
$o/ 50#

16/20./25
16/20.
40/50./62,5
4:o/50.
/62.5
E 2 .M O
5

16/20.
16/20.
40/ 5040/50E2-MO
5

CGAiI{CSAA*S-P
Polemodulqrne,tronsformolorowez bezpiecznikomi,
wyposozonew tr6ipozyryinyrozlqcznikizolocyiny(zomknigty,
otwortyi uziemiony,przed i zobezpiecznikomi)
iochronq
prry wykorrystoniu bezpieczni k6w ogroniczoiqcy.h prqd.
Uzywonydo operociiprzelqczonioi ochronyironsformotoro,

umozliwio podlqczeniedo szyny zbiorczeicolegozestowu
p6l rozdzielnicy.

MozliwoSdrozbudowy:7 prowei,z lewei,lub z obu stron.

POTE
TRANSFORMATOROWE
CHARAKTERYSryKA
ELEKTRYCZNA
t
Nopiqcieznomionowe
,,',r'.tll
,,
Prqdznomionowy
No szynochzbiorczychi polqczeniochmigdzypolomi[A]
400/630
Zobezpiecznikomi[,A]
200
Moksymolnewytrrymywonenopigcieo czqstoicisieCiowei
(l min)
Do ziemi i migdzyfozowe[kV]
28
PrzyodlegloSciizolocyineiIkV]
32
WytrzymywonenopigCieimpulsupiorunowego
Do ziemi i migdzyfozowe[kV]
75
PrzyodlegloSciizolocylneiIkV]
85
Wytrrymywony prqd zworciowy (obw6d gl6wny)
Worto5i znomionowoI s [kA]
16/20./25
Worto6i znomionowo3 s [kA]
16/20.
SzczytowyIkA]
40/50./62.5
Prqdznomionowywylqczolnyo molei indukcyino6ci
400
[A]
Prqdznomionowy zolqczolny(szczytowy)[kA]
40/50./ 62.5
Klosorozlqcznikowg PN-EN60256-1

400/40#

,,E3',lA/al

(zestowu
Prqdzworciowy
wyloczolny
spodziewony
rozlqcznik-bezpieczniki)
[kn] 16/20.
W ylrzymywony prqd zworciowy (obw6d uziemni ko)
WortoSdznomionowoI s [kA]
1/3
Worto66znomionowo3 s [kA]
1/3
Szczytowy[kA]
2.5/7.5
Pr:qdznomionovvyzolqszolnyuziemnikc(szczytowy)[kA]
2.5/7.5
Klosouziemniko
wg PN-EN60129
E2-MO
Liczbo zolqczai 4yo rciol,v-ych
5

- zestowz przeko2nikiem
Prqdprzelomowyrozlqczniko
ekorRPT
(Moksymolny
prqdwylqczolny
zgodniez TD5PN-EN604201lAl
Prqdprzechodn
i dlo zestowurozlqczn
ik-bezpieczn
ik

'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
E2-MO
5

1250

1250

r500

r 300

(*) Testyprzeprowodzonoprzy predzie 21 kA/ 52,5 kA
(#) Testyprzeprowodzonyprzy nopigciu24 kV
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1300

470
470

ettktaet*m'Wcguks
735
735

140
129
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TYPYMODU&SW

CGMCOSAAOS
Polemodulorne,wylqcznikowe, wyposozonew pr6zniowy
wylqcznikobwodu,w szereguz lr6ipozyqinym rozlqcznikiem
(zolqczony,rozlqczonyi przygotowonydo uziemnienio)'
Uzywonydo operociiprzelqczonioi ochrony,umo2liwio
p6l rozdzielniry.
podlqczenie
do s4ynyzbiorczeicolegozestrowu

MozliwoSdrozbudowy:Z prowei,z lewei,lub z obu stron.

WYTACZNIKOWE
POLE

tAl
t rmin)
PrzyodlegloSciizolocyinei[kV]
Wytrzymywonenopigcieimpulsupiorunowego
Do ziemi'i miqdzyfozowe[kV]
PrzyodlegloSciizoloryineiIkV]
prqd zworciowy (obw6d gl6wny)
Witrrhy*ony
WortoSiznomionowoI s [kAl
Worto6dznqmionowo3 s [kA]
Szczytovqy[kA]
KlosowvlqcznikoobwoduPN-EN 62271-1OO
o molei indukcyino6ci
[A]
Prqdrnotlonowy unylqczolny
Prqdznomio novryzolqczolny (szczytowy)[ kA]
*ylq.tolny zworciowyspodziewony[kA]
Prqdznomionouqy
Wytrzymywony prqd zwo 19i91vy(obwod uziemni ko)
WorioS6znomionowo1 s [kAl
Worto56znomionowo3 s [kA]
Szczy'ovly [kA]

400/630
400/630

400/630
400/630

28
32

50
60

75
85

125
145

16/20
16/20
40/50
E2
400/630
40/50
16/20

16/20
16/20
40/50
E2
400/630
40/50
16/V9

16/20
16/20
40/50

16/20
16/20
40/50

I MASA
WYMIARY

ROBOCZE
SEI(ilENCJE

NAti;iFi
0 . 3s
0 . 3s
3 min

pomiorowe,sterowonioi oufomotykisq opisone
[o-e funkciezobezpierizen,
w odpowiednichrozdzioloch,iok i w rozdzioleRodzinoZobezpieczei

Qanniu,znBnl

15s
3 min
3 min

CGMCO5MCI5.M
Polemodulorne,pomiorowe.
Strcsowone
do umieszczen
io przeklodnik6w pomiorowych
nopigcio,i p,rqdu,umozliwio'q.ec
pgdleczenieszyny
zr)torczelcofegozestowuszol rozdztelcrych,za pomocq
KObIOSUCnego.

POTE
POMIAROWE
CHARAKTE
RYSTYKA
ELEKTRYCZNA

]MASA
WYMIARY

;,rlj,!if!fi;,x-i,",'ii!fi,

ttOt..ff
1740

Noic.zgstsze
zestowien
io konfigurocyine montozu
przeklodnik6wsq nostgpuiqce:

Ref.15

Ref.t t

Ref.12

Ref.16,

Ref.tz

Uwogo:Aby uzyskoiinformocieno temotinnychkonfigurocii,
prosimyo kontohz DziolemTechniczno-Hondlowym.

STANDARDOWE
PRZEKLADNIKI
PRZEZNACZONE
NA RYNEKHISZPAT{SKI

ARIECTE

|ABORAJORIO
ErEC

NAPIECIOWE UCH-'I
2,VCL-24,VCJ-24

ucL-24,UCJ-24,
UXN-24

VKPE-I2,VKPE-24 U2ABho,E2ABho
vcF-24
U2ABmo,E2ABmo

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

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

un-24,vn-24

PRADOWE

J24BM,J24BR
J24BQ

Uwogo:Aby uzyskoiinformocigno temotinnychmodeli,
prosimyo kontokfz DziolemTechniczno-Hondlowym.

QonmnzlraAl

CGMCOSMOS-RC
CGMCOSMOS-RC
Polemodulqrne,wzniosu kqblo do szyny zbiorczei.
kobli linii zosiloiqceido
podeiScio
Uzywonedo umieszczenio
sryny zbiorczei,dlo colego zestowup6l rozd'ielnicy do
po prowei(RCd)lub lewei(RCi)stronie.
umieszczenio

Mffi
POIEWZNIOSUKABLA
RYSryKAELEKTRYCZNA
CHARAKTE

12kv

CGMCOSMOS-Rz
CGMCC$MOS-R2
wzniosukoblodo szyny
Polemodulorne,podw6inego
zbiorczei.

ffim

do
kobliliniizosiloiqcei
podei6cio
do umieszczenio
Uzywone
do
rozdzielnicy,
pol
dlo colegozestowu
srynyzbiorczei,
stronie.
lublewei(R2Ci)
po prowei(R2Cd)
umieszczenio

WZNIOSUKABIA
PODWOJNEGO
POLE
ELEKIRYCZNA
CHARAKTERYSTYKA
Nooiecieznomionowe

12kv

24kV
:

WYMIARYIMASA
o{

60

1)onraoZABAL

CGMCOSMOS-RBd
CGi:r1COSMOS-RBa
Polemoduforne,wzniosu szynyzbiorczei,zizolociq gozowq.
Iub wyi6ciowych
io weiSciowych
Wykoqystywonedo umieszczen
koblemSN, umozliwiolqcepodlqczeniedo
linii zosilolqcych
szynyzbiorczeicolego zestowup6l rozdzielniry,olbo po
proweistronie(RBd),olbo po obu stronoch(RBo)
Mozliwo6i rozbudowy:Z prowej lub z obu stron.

i-m
l i i lt l

k]H

POIEWZNIOSUSZYNYZBIORCZEJ

400/630

CGMCOSMOS.RBd.Pt
CGMCCSMOS-RBo-Pl
Pofemodulqrne,wzniosu szynyzbiorczei,izolowonegozowo,
wyposozonew uziemnik.
h
Przeznoczonedo umieszczenio wei6ciowych Iub wyiSciowyc
koblemSN, olbo po prowei(RBd-Pt)
olbo po
linii zosiloiqcych
oroz do uziemioniokoblii szynyzbiorczei
obu stronoch(RBo-Pt),
colegozestowup6l rozdzielnicy.

[-ffi

tLl
tu
t#t}l
400/630
400/630

400/630
400/630

28
32
40/50./62.5
E2-M0
5

50
60
40/50.
E2-M0

min)

(*) Teslprzeprowodzonodlo prqdu 52,5 kA

I MASA
WYM1ARY
1740

Qanmnznw.

tt,

CGMC*sMSs-?LF
Rozdzielnicokompokiowo, dwo polo liniowe i iedno
tuonsformoiorowez bezpiecznikomi,lqczqcocechyp6l linii
w
zosiloiqrychjok i ochronytronsformotoro,
umieszczone
poiedynczym
zbiorniku gozowym.

Mozliwo6irozbudowy:Z prowei,z lewei,z obu stron,lub
brqk.

POLATINIOWEI TRANSFORMATOROWE

,g*os w.ffiruKTRY.!;flA
Nopiqcie znomionowe
Prqd znomionowy

mieclZf
polomi[A] 4001630 400/.630 400/630 400/6n
No srynoch
hiorc4chi @qczenioch
Weisciowo
liniozosiloiqco
4001630
4001630
[A]
_
Zobezpiecznikiem
200
200
[A]

(1min)
wytrzymyrvone
Moksymolne
nopiqcie
o czqstoici
sieciowei
Do ziemi i migdzyfozowe[kV]
28
t6
50
50
PrzyodleglosciizolocyineiIkV]
JI
32
6 0 , 6 0
Wytrzymywonenopigcieimpulsupiorunowego
Do ziemi i miqdzyfozowe[kV]
125
125
75
75
PrzyodleglosciizolocyineiIkV]
145
145
85
85
Wytrrymywony prqd zworciowy (obw6d gl6wny)
Worto66znomionowoI s [kA]
16/20.
/25 16/20.12516/20-/2516/20.
/25
Worto6iznqmionowq3 s [kA]
16120. 16/20.
16/20.
16/20'
Szczytowy[kA]
40/5:0./62
5 40/505 40150.
/62.5j40/50-/62
162t
Prqdznomionowy
wylqczolny
o mole[inciukcyihoici
]A]
4001630
a0o
400/630
i
Prqdznomionowywylqczolnylodowoniokobli [A]
5U
i 5 0
Prqdznomionowywylqczolnylodowoniolinii [A]
1.5
wylqczolny
w siecipier5cieniowei
Prqdznomionowy
[A] 4001630
i 4001630
Prqdznomionowy
wylqczolny
zworciodoziemnego
I 300
300
[A]
lodowonio
kobliwworunkoch
zworcio
Pqdwlqczolny
doziemnego 100
I too
Prqdznomionowyzolqczolny(szczy'oyy)tkAl
40/50.
40/50r
/62.5 40150.162.5
162.5
/62:
i(Ol50.
KlosorozlqcznikoPN-EN60256-1
630/62,5
630/62,5
,,E2' lA/kA!(rgczny)
400/40# 400140# 4001
40# 400/4v
,,E3"[A/kA] (silnik)
ffi0/50#
630/50#
,,E3"[A/kA] (silnik)
(zesiowu
Pqdzworciowy
wylqczolny
rozlqcznik-bezpieczniki)
spodziewony
16120.
16120'
[kAl
Wy+fzynywonyprqd toiaiowy (obw6duziemniko)
WortoSiznomionowo1 s [kA]
16/20./25 1 / 3
16120.125 1 / 3
j6l21Worto6iznqmionowo3 s [kA]
113
16/201/3
Szczytowy[kA]
40/50-162.5 2.5/7.5
2.517.s
(szczytowy)
zolqczolny
Piqdinomionowy
uziemniko
2.5/7.s
tkN lii/i,0. /iA.S
2.517.5
Klosouziemnikowg PN-EN60129
E2-MO
E2.MOi E2-M0 E2-MO
Liczbo zolqczelzworciowych
5
5
5
- zestow
rozlqczniko
z przekoznikiem
Prqdprzelomowy
ekorRPT
(Moksymolny
prqdwylqczolny
zgodnie
z TD5PN-EN
604201
r250
r250
[A]
k-bezpieczn
ik
Prqdprzechodnidlo zestowurozlqczni

'90

i

r.s

itolso/oz.s
i/olio;'/6i,.s',

iezIDAPN-EN
60420)[A]
Testypr
Tesiypr

r500

'qdo.w:

24
Prrynoprecru

YIIIRY,I^AAsA
N; tqi;;i;

1)onmnznear,

l l90
11 9 0

r300

C*fvlCCI5i,A*S-RLP
Rozdzielnicqkompoktowo, polo wzniosu szyny zbiorczei,
hqnsformolorowe i liniowe zosiloiqce,lqczqco pole wzniosu
sryny zbiorczei,pole liniowe i pole tronsformotorowez
bezpiecznikomi,
w iedneiobudowie.

MozliwoSdrozbudowy:Z prowei, zlewei, z obu stron,lub brok

POLAWZNIOSUSZYNYZBIORCZEJ,
TINIOWEI TRANSFORMATOROWE
j
Poh
wzniosu
liniowe . Pole
. Pole
zbrofczel
sryny
:

CHARAKTERYSTYKA
ELEKIRYCZNA

Pole
liniowe

Pole

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

r2 /24kV;
,o [llh'*o'o*t
Nopigcieznomionowe
Prqdznomionowy
Noszynoch
*iorczychiplqczenioch
mi2dzy
400/630 AN/6N
polomi
Am/6n 4ffi/630 4W/630
ffi
Wejsciowoliniozosiloiqco
400/630 400/630
400/630
[A]
_
Zobezpiecznikiem
200
200
[A]
Mo ksymoIne wty'rzymywonenopiqcieo
(1 min)
czqsto5ci
sieciowei
(n
Do ziemi i mi7dry[ozowe[kV]
28
n
50
PrzyodleglosciizolocyineiIkV]
32
JI
60
60
Wytrzymywone
nopigcieimpulsupiorunowego
Do ziemi i migdzyfozowe[kV]
75
75
125
125
Przyodleglosciizolocyinei[kV]
85
145
145
Wytrzympvony
prqdzworciowy(obwodgl6wny)
WortoSiznomionowoI s [kA]
ft/n-/25 $/n-/25 16/20./25 16/20./25
Worto6iznomionowo3 s [kA]
16/n16/N
16/20.
16/20.
Szczyiowy[kA]
40/ffi-/62.5
n/ff/62.5 40/fi./62.5 40/ffi./62.5
Prqdznomionowy
wylqciolnyo moleiindukcyinosci
[A]
400/630 400
400/630
400
Prqdznomionowy
wylqczolny
lodowonio
koblih]
{n
50
Prqdznomionowy
wylqczolny
lodowoniolinii[A]
1 {
1.5
Prqdznomionowy
vnylqczolny
w siecipiericieniowei
400/630
[A]
400/630
Prqdznomionowy
wylqczolny
zwqrciodoziemnego
300
300
[A]
Prqd
wylqczolny
lodowonio
kobli
wworunkoch
zworcio
doziemnego
r 00
100
Prqdznomionoyyy
zolqczo|ny(szczytowy)[kA]
401n.162.5
A0ltrl62.s
AD/fi./62.5AD/fi./62.5
KlosorozlqcznikoPN-EN60256-1
,,E2lA/41(rqczny
,,E3"lA/Al (silnik)
,,t3' lA/kNl{silnik)
Pqd
zworclowy
w/qc4lny
spodzlewony
rozlqcmik.bezpiecznikil
{zestowu
IkAl
(obw6duziemniko!
Wy'rzymywony
prqdzworciowy
Wqrto6iznomionowoI s [kA]
Worto5iznomionowo3 s [kA]
Szczytowy[kA]
(szczy'owy)
Prqdznomionowy.zolqczolny
uziemniko
[kA]
wg PN-EN60129
Klosouziemniko
Liczbo zolqczefi zworciowych
: iestoun
Prqd
pzelomowy
roilqciniko
i przekoznikiem
ekorRPT
(Moksymolny
prqdwlqczolny
zgodnie
zTD5PN-EN
604201
[A]
Prqdprzechodn
i dlozestowu
rozlqcznik-bezpieczn
ik
(Moksymolny
prqdwylqczolny
zgodnie
z TD4PN-EN
60420)
[A]
-

I J lesry przeprowoozono oto prooow z zaKresu lt
(#) Testy przeipro-adzono prz'1 nlpiqciu 24 kV

630/62.5
630/62.5
4M/Aff Aml{tr 4N/4d
4W/40#
c30150#.
630/50#
:
16/20.
) 16120i /'l
16/n-/%
1 161n.125 1 / 3
16/201 / 3 1 16/20.
1/3
iA0/fi-/62,5 2.5/7.5 ,nln./oz.s2.5/7.5
,A01W162.5t3/ /.J 140/50./62.5 2.5/7.5
: E2-M0 E2-MO E2-MO
E2-MO
5
5

:

1250

1250

kA/ 3z,J kA

WYMIARY
I MASA
Wysokodfmm Szerokoiimm G+ebokoSri
mm Wogokg

tkowefunkciezobezpieczefi,
pomiorowe,sterowonioi outomotykisq opisone
w odpowiednich
rozdzioloch,iok i w rozdzioleRodzinoZobezpieczei

Qanmaz*eaz

CGI\ACO$J\ItrOS"zIRozdzielnicqkompoklowo, dwie wei6ciowelinie zosiloiqce,
w
spelniozodoniedw6chp6l liniowych,umieszczono
zbiorniku gozovr'ym.
poiedynczym
MozliwoSirozbudowy:Z prowei,z lewei,lub z obu stron.

uNlowE
POLE

Nopigcieznomionowe
Prqdznomionowy
miqd4fPolomi[A]
No szynochhiorcz/chi potqczenioch
zqsiloiqco
Weisciowoliniozosiloiqco
[A]
(1 min)
sieciowei
no_1 o czqsto6ci
nopigcie
wytrzympvone.
ne wytrzympvone
Moksymol
Motsymolne
Do ziemi i migdzyfozowe[kV]
Przyodleglosciizolocyinei[kV]
Wytrzymywonenopigcieimpulsupiorunowego
Do ziemi i migdzyfozowe[kV]
PrzyodleglosciizolocyineiIkV]
Wytrrymywony prqd zworciowy (obwod glowny)
Wirtose znomionowo1 s [kA]
Worto5iznomionowq3 s [kA]
Szczytoyy [k'A]
prqd-rnotionowywylqczolnyo molei indukcyinosci
[A]
Prqdznomionowywylqczolnylodowoniokobli [A]
Prqdznomionowywylqczolnylodowoniolinii [A]
w siecipier6cieniowei
[A]
PrqdznomionowywylQczolny
Prqdznomionowy wylqczoIny zworcio doziemnego.[A]
zworciodoziemnego
lodowoniokobliw worunkoch
Prqdwylqczolny
(
ny
szczyrov4y)
I
zolqczo
Pr:qdznomionowy
[kA]
KlosorozfqcznikoPN-EN60256'1
,,E2'IA/kAl (rgczny)
,,E3"[A/kA] (silnik)
,,E3"[A/kA](silnik)
Wytrryry*no ny prcd zwqrciowy (obw6d uziemniko)
Wortoii znomionowo1 s [kA]
Worto6dznomionowo3 s [kA]
Szczytowv[kAl
Prqd'znomio novry zolqczoIny uz iemniko (gzcz-ytoyy)[kAl
wg PN-EN60129
Klqsouziemniko
Liczbozolqczei zwo

400/630 400/630
400/630 400/630
28
32

50
60

75
85

125
145

16/20.
/25
16/20.
40/50.
/62.5
400/630
50
1.5
400/630
300
100
40/5,0.
/62,5

16/20.
16/20.
4lo/50.
400/630
50
1.5
400/630
300
100
40/50.

630/62.5
400/40r 4oo/40#
630/s}tr 630/50*
16/20.
16/20.
/25
16/20.
16/20.
40-/50.
/62,5 40/50.
40/50.162.5 40/50.
E2-MO E2-MO
5

(*) Testyprzeprowodzonoprzy prqdzie 2.] .kA/52,5kA
(#) Testyprzeprowodzonyprry noPreclu14 kv

-:..

1740
1300

ftowe funkciezobezpieczef,pomiorowe,sterowonioi outomotykisq opisone
w odoowiednichrozdzioloch,iok i w rozdzioieRodzinoZobezpieczei

1)onmaznaar

'

ia

STANDARD*WT
ZTSTAWY
CGMCOST\AOS
3l"Pl?L2P/3t-?P
Zestqwmodul6wp6l, tworzqcyrozdzielnicg,zoleznieodpotrzeb
Aozonyz dw6chlub trzechp6l liniowychi iednegobqdl
dw6chp6l tronsformoiorowych.
tqczy funkciep6l linii

zosiloiqcychiok i ochronyironsformotoro.
Mozliwo3i rozbudowy:Z prowei,z lewei,z obu siron,lub
brok.

tIA'fTIY.,.l,,
'.o
ntfo.'*t!.',.t',Y

Pole
liniowe

Nopiqcie znomionowe
Prqd znomionowy

No s4ynochzbioreychi polqczenioch
mied4/polomi[A]
Wei6ciowo
liniozosiloiqco[A]
Zobezpiecznikiem[A]
(1min)
Moksymoine
wytrzymyrvone
nopiqcie
o czq$o3ci
sieciowei
Do ziemi i miqdryfozowe[kV]
PrzyodleglosciizolocyineiIkV]
Wylrzymywonenopigcieimpuisupiorunowego
Do ziemi i miqdzyfozowe[kV]
Przyodleglo6ciizolocyinei[kV]
Wylrrymywony prqd zworciowy (obw6d gl6tny|
WortoSiznomionowoI s [kA]
WortoSiznomionowo3 s [kA]
Szczytowy[kA]
Prqdznomionowy
vrylqczolny
o moleiindukcyinosci
[A]
Prqdznomionowywylqczolnylodowoniokobli [A]
Prqdznomionowywylqczolnylodowoniolinii [A]
Prqdznomionowy
wylqczolny
w siecipierScieniowei
[A]
Prqdznomionowy
wylqczolny
zworciodoziemnego
[A]
Pqd$qczolnylodowonio
kobliwworunkoch
zworcio
doziemnego
[A]
Prqdznomionowy zolqczolny(szczylovy)tkAl
Klosorozfqcznikq
PN-EN00i050-l

400/630 400/630 400/630 400/630
400/630
400/630
200
200
28

28

JI

JZ

7\

75
x\

50
60

50
60

125
145

145

ttJ

16/2016/20.
/25 16/20./25 16120.125
/25
16/20.
16120. 16/20r 16/20.
40/50/62.5 40150.
162.540150162.540l50.162.5
400/630
400
400/630 400
50
'50
l.5
1.5
400/630
400/630
300
300
r00
100
40/50.
40/5040/50162.5
/62.5,40/50.162.5
/62.5

,,E2"lA/L.y'.l(rgczny
,,E3"l{/kAl(silnik)
,,E3"lA/Al (silnik)

630/62.5
630/62.5
4ool40# 400/40# 4ool4o# 40ol4o#
630/50#
6301
50#
(zestowu
wylqczolny
Pqdzworciowy
spodziewony
rozlqcznik-bezpiiiiniki)
_
[kA]
16/20.
1612A.

Wytrzymywony prqd zwoiaiowy(obw6duziemniko)
Worto6iznomionowoI s [kA]
WortoSdznomionowo3 s [kA]
Szczytowy[kA]
Prqdznomionowy
zolqczolny
uziemniko
{szczytowyl
[kA]
Kiosouziemniko
wg PN-EN60i29
Liczbo zolqczei zworciowych
Prqdprzelomowy
rozlqczn
iko- zestqw
z przekozn
ikiemekorRPT
(Moksymolny
prqdwylqczolny
zgodnie
z TD5PN-EN
60420)[A]
Prqdprzechod
ni dlo zestowurozlqczn
ik-beipieiiiik

16/20.
1/3
16120.125 113
/25
16/20.
1/3
16/20.
1/3
, 2.5/7.5
4ol50.
162.5
: 2,517,5 40/50.162.5
40150.162.5'
2.517.5 40/50.162.542.517
.5
E2-MO E2-MO E2-MO E2-MO
1

iezIDAPN-EN
60420)[A]
(*) Testyprzeprowodzonodlo prqd6w z zol
(#) Testyprzeprowodzonoprry nopigciu2l

i

a

a

1250

1250

1500

r300

*YMIARY I MASA
mmwogokg
wysokoidmm szerolo#mm Glqbokoid
CGMCOSMOS-3LP
CGMCOSMOS-212P
CGMCOSMOS-312P

1740/I 300"
1740/I 300"
1740/1300"

1565
1670
2035

735
735
735

385/355
430/ 400
525/ 490

(e)No zqdonie

@onmazanat

:

l

I

!
!

t

Poszczeg6lne
elementysystemuCGMCOSMOSsq polqczone
elektrycznieprzy pomocyzestowuzlqczy ORMALINK,
'l
w 991 rokuprzezOrmozobol.
opotentowonego
p6l rozbudowpvolnychposiodopo bokochze6skie
Konstrukcjo
ie ichgl6wnych
przepusty,
ki6reumozliwiojq wzoiemnepolqczen
sryn zbiorczychw celu budowy zestowu,pozwolo to no
pelneiizolociiporo
przeplywprqduprzy r6wnoczesnei
wolneiod
elektrycznego,
dzigki izolociielostomerowei,
wylodowohniezupelnych.
Niemniei,do czosuinstolociinowychmodul6ww podstocii
rozbudowysq
tronsformotorowei,
polo z mozliwoSciq
wyposozonewe wVki zobezpieczoiqce
bocznezeiskie
przepusty,kt6re nolezy usunqt przed rozbudowq.

Konstrukciozestowuzlqczy ORMAilNK zopewnioutworzenie
strefyr6wnegopoiencioluwewnqtrzkozdego zlqczo typu
tuliponowego
, czyli zoworlychw okrqgusprezynploskich,
przepusto^
podlqczenie
do znormolizowonych
umozliwioiqcych
Zopewnioto wysokqniezowodnoiii odporno6ipolqczenio
elektrycznego,nowetodporno3i no prqdy zworciowe.rnny-r*
istotnymczynnikiemlesflotwo6i montozu(nowetw stocioch
pol.
o nier6wneipodlodze)i stoloii porometr6wwszystkich

BI-{}KAD\
SystemCGMCOSMOSwyposozonyiestw szeregblokod,
i niezowodno3iobslugi,
zopewnioiqcychbezpieczehstwo
wedlugwymogoi normyPN-EN60298.
kcii i zostosowon
iu dodotkowycDzigkiodpowiedniei konstru
blokod,rozlqczniki uziemniknie mogqbyi zomkniqte
r6wnoczeSnie.
Blokodosterowonoprzez uziemnik,chroni przed zdjqciem
frontoweipokryvryprzedziolukoblowego,chroniqcw ten
spos6bprzed niebezpieczeistwem
dlo obslugi.
Dodotkowo,dostqpdo podstowbezpiecznik6ww polu
ironsformotorowymiestchroniony przez identycznqblokode
Operocielqczeniowew tychpolochnie mogqbydzreolizowone
iesliprzedziolykoblowenie sq poprowniezomknigte.
pozwolojqno zobezpieczenie
Polosystemu
CGMCOSMOS,
lqcznik6wzo pomocqH6dek(dotrzech),zor6wnow pr4ypodkrozlqcznikoiok i uziemniko.
z zomkiem,chroniqceprzec
Opcionolnie,
blokodykluczykowe
przelqczeniem,
sq dosiqpnedlo dowolnychoperocii.

QonrnaZAEAL

W5KAZNIK
SBECNSSCI
FKGRVPIS
NAPTqCIA
loiqrymsiqwskol nikiemzinfegrowonym
ekorVPlSiestsomo-zosi
w obudowiepolo,wskozuiqcynno obecno6inopiqciofozowego,
poprzeztrzy wbudowoneno stolediody LEDi zostof
zgodniez normqPN-EN6,l958.
zoproiektowony
dlo
Lohvodostqpnepunktykontrolne,zostolyudostqpnione
kontrolizgodno5cifoz.
wskolnik koleinoSci
foz
Opcionolniemozebyi dostorczony
ekorSPC.

ALARMDZWtqKCIW*f
EKORSAS
polo
Alorm okustycznyekorSAS,chroniqryprzed uziemnieniem
pod nopigciem,iestsomo-zosiloiqcym
siq sygnolizotorem
ze wskoZnikiem
obecno6ci
dzwiqkowym,kt6ryprocuier6wnolegle
nopiqcioekorVPl5.
Urzqdzenieiestoktywowonew momenciepodlqciopr6by
informuiqc
monipulocii
wolkiemuziemnikopolo pod nopiqciem,
w ten spos6boperotoro,o pr6biewykononioniedozwolonei
operociilqczonio.
Zopewnioto zwiqkszonqochrong urzqdzehi obslugi podczos
procyw sieci,chroniqcprzedbrokiemnopiqcioi zopewniojqc
wyzszqioko6i zosilonio energiq.

FLJNKEJE
SCHRSNruE
Z SEZP!ECZF{IKAME
I

FTZPCZNiKI

{rwK4 wfzwAlAjAe4

przezzworciomi, Tenworiontpozwolono outomotyczne
Siec6redniegonopiqcioiestzobezpieczono
otworcierozlqczniko
poprzez bezpieczni ki zoinstolowone wewnqtrzp6l.
pod wplywemsygnoluzewnetrznego,
tokimno przyklod,iok
ik6w sqzoinsfrc
lowonew poziomie
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sygnolz termosiotutronsformotoro
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- * WortoSciznomionowezole2neod odpowiednichworfo6cibezpieczniko
- Dostgpno 292mmobudowopodstowybezpieczniko,
przystosowono
do rozmiorubezpiecznik6w
6/12kY, nie
iest
dotyczyio worto5ci1600 i 2000 KVA,dlo kt6rychdlugoS€wynosi 442mm.
- W przypodkuinnychproducent6w
i przeciqzenio
tronsformotoro,
prosimyo kontoktz Dziolem
bezpiecznik6w
Techniczno-Hondlowym.
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ekorRPT
Mozliwo6i dodonio ukloduzobezpieczeniowego
tokze pozwolo no ochronqprzed przetq2eniqmii zworciomi
doziemnymi,znoczniepoprowioiqcochronqstociii
ie ekorRPtiest
zopewnioiqc niezowodno66,
iednoczeSn
wzglqdem zobezpieczehfozy czy
colkowicieselekrywny,
uziemnienio.
JednostkoekorRPIzostolozoproiektowonodo zostosowonio
w poloch
*vloszczow uHodochz ochronqbezpiecznikowq
przekoZnik
sig
sklodo
No
CGMCOSMOS. iednostkq
systemu
komuniko{nymi,iok i czuiniki
ze zdolno6ciomi
eiektroniczny
prqdu,bistotilny wyzuoloczi, zoleznieodwersii,przeHodnik
uklodusomo-zosilonio,
prqdo*y toroidolny,
ie5lizosilonie
nopiqcio,o nie z
pochodzibezpo6rednio
z sieciSredniego
zosiloczo.Ponodto,lednosikoiestdoslorczono
zewnqtrznego
i sprowdzono
zqinstolowono
z fobryki
W przypodkupoiowieniosiq przetqzeniow zokresie
worto5cidlo rozlqcznikow worunkoch
dopuszczolnych
Ino iednostko
obciqzenio, przekolnik dziolo ioko dwustobi
wyzwolojeco,powoduiqcotworcieobwodu. JezeliwortoSi
iestwyzrto, przekoiniknie zodziolo, zoklodolqc,ze funkciq
io,
iki. W przypodkurozlqczen
ochronneprzelqlybezpieczn
prqd blqdu,przycryny,czostrwonio,doto i.czossq
w pomigci.W przypodku,gdy prqd zworcio
zochowywone
doziemnegoiestmnieiszyod I b%inomionowegoptqdu foty,
io.
nolezyzostosowoiultroczulezobezpieczen

OCHRONATRANSFORMATORA

Prqdiestmierzonyzo pomocq przeklodnik6wo wysoki{
tei someiiedno'r*'
przeklodni,co umozliwiowykorzystonie
posiodobezzokresumory.Jednostko
dlo szerokiego
tronsformcbe
weift ie skoiorzonez termoslotem
potenciolowe
co umozliwioochrongprzed przegrzoniem.
zo
Dolszeinformocjeno temotnostowi monitorowonio
sq dostqpnew czq5ci
pomocqkomputeroosobistego
omowioiqceiekorSOFT.
jestsomo-zosiloiqry
siqod 5A (l50lO/A frr
UklodekorRPT
zosila
nie potrzebuiqc
2OkV),i iestw pelnioutonomiczno,
zosi
2r6dl
o
bnc'
o
zewnqtrzneg
boteryfnegoIub 1okiegokolwiek
5A,
dostQsr
ponizei
znom'ronowych
prqd6w
W przypodku
sq zewnqtrzneiednostkizosiloiqce.
*
Uklod stosowonyiestdo ochronyosprzqiurozdzielnicy
zokresie50 do 2000 kVA.Wielofozowezworcio o wysolrc
ne zo pomocq bezpieczniko'
wo rtoSciochsq zobezpieczo
Dlo cel6woutomotykii zdolnegosterowcnio,niektoremod*
ekorRPImogq zostodwyposozonew funkciekontrolne-
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ZABEZPIICZENIA,
POMIARY
I
STEROWANIE

I

Topolewyposozoneiestw wylqcznik pr6zniowyz mozliwoSciq
zolqczenioi rozlqczonio,nowetw worunkochoworyinych
(przetq2enie
i zworcie)w sieciochSredniego
nopiqcio.
Funkcieochronnesq reolizowonewylqcznieprzezsomuklod
ekorRPG,kt6ryzostolzoproiektowonydo wykorzystoniorozem
z polemwylqcznikowymCGMCOSMOS-V.
To iednostkoiest
zbudowonqw oporciuo przekolnikelektroniczny
z
mozliwo5ciomi
komunikocyinymi,
iok i czuinikomiprqdu i
zoleznieod modelu,kortqzosiloczoi/lub somo-zosiloiqce
toroidolneprzeklodnikipomiorowe,ie6linie iestzosilonoze
lr6dlo zewnqtrznego.Ponodto,iestfobrycznieinstolowonoi
testowono.

CGMCOSMOS-V
z ekorRPG

od 5A ('l50KVAprzy
UklodekorRPGiestsomo-zosiloiqcy
20kvl, i iestw pelni outonomiczny,
nie potrzebuiqc
zosilonio
zewnqirznego
lr6dlo zosilonio.
boteryinegolub iokiegokolwiek
W przypodkuprqd6wznomionowych
ponizei5A, dosQpne
sq zewnglrzneiednostkizosilojqce.
Uklodstosowonyiestdo ochronyosprzefurozdzielnicyw
,l5000
zokresiemocy50 do
kVA.
Dlo cel6woutomofykii zdolnegosterowonio,niekt6remodele
ekorRPGmogq zostoi wyposozonew funkciekontrolne.

Uklod ten reoguiew przypodkuprzelq2e6,zwori doziemnych,
zworClozo do fazy i fqzo do ziemi. W przypodkuwykrycio
p rzetq2en
io, przekoinik dziolo no b istobiIny wyzlrolocz
niskoprqdowy,kt6rysteruie wylqcznikiem,powoduiqc otworcie
obwodu. W przypodkuwylqczenio,prqd blgdu, ptryczyny,
czoslrwonio,doto i czossq zochowywonew pomigci.
W przypodku,gdy prqd zworciodoziemnegoiestmnieiszy
od I 0%znomionowego
prqdufo4y,nolezyzoslosowoiultroczule
zobezpieczenio.
Dolszeinformocieno temoinostqwi monitorowonio
zo pomoco
komputeroosobistego
sq dostqpnew czq6ciomowioiqcei
ekorSOFT.
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