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WSTĘP
Rozdzielnice AIR 24 stosowane są w dystrybucji energii o napięciu znamionowym do 24 kV. Składają się one z modułów w obudowach
metalowych wyposażonych w powietrzne obrotowe rozłączniki (typ TGA i TGN) i wyłączniki próżniowe. Zakres dostępnych standardowo
modułów umożliwia realizację dowolnych układów dla dystrybucji energii w sieciach średniego napięcia 12 kV i 24 kV.

GŁÓWNE CECHY AIR 24:
• służy do zabudowy wewnętrznej,
• łatwy montaż - każde pole wyposażone jest w uszy transportowe, które pozwalają na łatwy montaż zarówno całej rozdzielnicy,
jak i pojedynczych modułów nawet na małej przestrzeni (wszystko, co potrzebne jest do montażu, dostarczane jest w komplecie),
• niewielkie gabaryty,
• możliwe jest umieszczenie rozdzielnicy przy ścianie lub na środku pomieszczenia.

TGA 24kV 630A ROZŁĄCZNIK TYPU OBROTOWEGO

Rozdzielnice SN AIR 24

PATENT
W 16 KRAJACH
EUROPY

Rozłącznik zaprojektowano tak, by zapewniał
całkowite bezpieczeństwo oraz posiadał kompaktowe rozmiary

POZYCJA
ZAŁĄCZONA
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ROZŁĄCZANIE

W TRAKCIE
odłączania

POZYCJA
OTWARTA-UZIEMIENIE
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BEZPIECZEŃSTWO OBSŁUGI:
Bezpieczeństwo zapewnia seria mechanicznych zamków i blokad zgodna z normami IEC, która zapobiega jakimkolwiek niewłaściwym działaniom:
• podwójna izolacja i izolacja powietrzna przy otwartym rozłączniku zacisków wchodzących i wychodzących,
• maksymalne zabezpieczenie przezd ewentualnym zanieczyszczeniem oraz przed możliwymi prądami błądzącymi (upływami prądu),
• bezpośredni widok na przerwę izolacyjną oraz uziemienie w pozycji otwartej przez okna inspekcyjne umieszczone na przednim panelu,
• oddzielenie przedziału szynowego od dolnej komory zapewnia rama rozłącznika,
• otwarcie drzwi przedziału pola liniowego wymaga ustawienia rozłącznika w pozycji uziemienia,
• gdy drzwi są otwarte, wszystkie operacje na rozłącznikach są zablokowane - zwolnienie następuje przy zamkniętych drzwiach,
• uziemniki ze zdolnością załączania na zwarcie,
• klucze do zamków (opcjonalnie) z możliwością instalowania kłódek energetycznych,
• wszystkie działania wykonywane są z przedniego panelu.

CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCJI:
Każdy panel składa się z ramy nośnej, drzwi, ścian bocznych i pokrywy wykonanych z blachy nierdzewnej grubości 2 mm. Wszystkie
pomalowane części podlegają zabiegom odtłuszczania i fosforowania. Standardowy kolor rozdzielnicy AIR 24 to szary RAL 7035.

WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE:

WARUNKI PRACY:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Maksymalna temperatura otoczenia: 40°C
• Minimalna temperatura otoczenia: -25°C

Napięcie znamionowe: 24kV
Prąd znamionowy szyn zbiorczych: 630A
Prąd znamionowy rozłączników: 630A
Częstotliwość znamionowa: 50Hz
Znamionowy prąd zwarciowy -1 sek: 16kA/1s
Znamionowy prąd zwarciowy załączalny: 40kA
Znamionowy prąd zwarciowy wytrzymywalny: 40kA
Napięcie probiercze o częstotliwości sieci: 50kV
Napięcie probiercze udarowe: 125kV
Standard: IEC 62271-200

Stopień ochrony:
•
•
•
•

Obudowy IP30
Wewnątrz rozdzielnicy IP20
Standardy: CEI 17-6
Międzynarodowe normy: IEC

Zalety rozwiązania
• odseparowanie torów prądowych
od metalowych części obudowy
• izolacja powietrzna
• rozłączanie następuje w minimalnej ilości
gazu o niskim ciśnieniu
• z każdej strony widoczna przerwa powietrzna
• wymiary panelu: 480 x 900 x 1800 mm
(szer. x głęb. x wys.)
• załączanie następuje w powietrzu
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Legenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Tory prądowe między polami
Obrotowy rozłącznik
Panel sterowania
Bezpieczniki
Kable SN
Uziemnik
Drzwi
Przedział niskiego napięcia
(obwodów pomocniczych)

3

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GAZU SF6
Sześciofluorek siarki (SF6) jest bardzo stabilnym, nietoksycznym i niepalnym gazem, posiadającym
gęstość około pięć razy większą niż powietrze. Pod ciśnieniem atmosferycznym jego wytrzymałość
dielektryczna i przewodność cieplna jest wyższa niż powietrza. Właśnie dlatego SF6 stosowany jest
w celu zmniejszenia skutków łuku elektrycznego i jego gaszenia w wyłącznikach i rozłącznikach
średniego napięcia. Charakterystyka molekularnego rozkładu spowodowanego przez łuk
elektryczny w gazie SF6 zapewnia, że początkowa ilość gazu starcza na pełną eksploatację
rozdzielnicy AIR 24.
Zalety stosowania gazu SF6 w rozłącznikach:
• długa żywotność dzięki wysokiej niezawodności aparatury,
• bezpieczeństwo pracy.

BEZPIECZEŃSTWO
Sześciofluorek siarki (SF6) jest bezbarwnym i bezzapachowym gazem o gęstości większej niż powietrze. Ze względu na małą ilość
SF6 < 100g, zawartego w rozłączniku i niskie ciśnienie robocze (1,1-1,3 bar), można stwierdzić, że jego stosowanie nie stanowi żadnego
zagrożenia dla osób nawet w przypadku wycieku.

KONSERWACJA ROZŁĄCZNIKA SF6

Zważywszy na długi okres pracy tych rozdzielnic w wielu krajach Europy mało prawdopodobna jest potrzeba szczególnej konserwacji.
Jedynym działaniem, które zaleca się w ramach konserwacji jest regularne rozłączenie i załączenie rozłącznika co najmniej raz w roku.
Jednak w szczególnych warunkach pracy (duże zanieczyszczenie powietrza, niskie bądź wysokie temperatury itp.) zaleca się konsultację
z producentem rozłączników.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROZŁĄCZNIKÓW
• Rama wykonana jest z giętych ocynkowanych profili stalowych. Jej unikalna konstrukcja pozwala na wprowadzenie urządzenia po szynach
bocznych.
• Obrotowy korpus składa się z trzech monobloków żywicznych izolatorów epoksydowych z wydłużeniem drogi upływu. Wewnątrz
monobloku zamontowane są styki rozłącznika izolowane gazem SF6.
• W pozycji otwartej rozłącznik obrotowy jest uziemiony.
• Trzy górne izolatory z epoksydowej żywicy stanowią wsparcie dla przyłączy torów prądowych łączących pola rozdzielnic.
• Trzy dolne izolatory z epoksydowej żywicy stanowią wsparcie przyłączy kablowych.
• Uziemniki ze zdolnością załączania na zwarcie.
• Bezpośredni widok na przerwę izolacyjną i położenie uziemnika.
• Brak ruchomych części zapewnia oddzielenie przedziału szynowego od dolnej komory.
• Zamki z możliwością założenia kłódek energetycznych.
• Podwójna izolacja i izolacja powietrzna zapewnia maksymalne zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem i możliwymi prądami błądzącymi.

CHARAKTERYSTYKA PRACY
Łuk elektryczny powstaje wewnątrz epoksydowej obudowy rozłącznika zawierającego gaz SF6. Podczas operacji otwierania styki łukowe
(montowane wewnątrz monobloku) oddzielone są od kontaktów opalnych, podczas gdy główne styki górne i dolne izolowane powietrzem
pozostają połączone. Podczas operacji końcowej, gdy łuk jest już zatrzymany, styki główne i korpus obrotowy rozłącza się, wykonując
obrót o 90°, osiągając pozycję rozłączoną-uziemioną.
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PARAMETRY ELEKTRYCZNE
Rozłączniki
TGA-1 TGA-2 TGA-2V

Parametr

Uziemniki
ST

Napięcie znamionowe

kV

12

17,5

24

12

17,5

24

12

17,5

24

Napięcie probiercze o częstotliwości sieci 1 min

kV

28

38

50

28

38

50

28

38

50

Napięcie probiercze udarowe

kV

75

95

125

75

95

125

75

95

125

Prąd znamionowy

A

400

kA

16

kA

-

Znamionowy prąd krótkotrwały
Zdolność załączania

4

1s
3s

630
20
16
-

400
16
40

630
20
16
50

16
40
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GŁÓWNE TYPY PÓL ROZDZIELNICY AIR 24

AC
POLE ZASILAJĄCE

R
POLE SPRZĘGAJĄCE – ŁĄCZNIKOWE

Przyłącze kablowe średniego napięcia

System szyn zbiorczych

Wymiary (szer. x głęb. x wys.)
250 x 900 x 1800 mm

Wymiary (szer. x głęb. x wys.)
480 x 900 x 1800

AL
POLE ZASILAJĄCE Z UZIEMNIKIEM

AS
POLE LINIOWE ROZŁĄCZNIKOWE

System szyn zbiorczych
Uziemnik
Mechanizm typu TN
Przyłącze kablowe

Rozłącznik obrotowy z uziemnikiem
Mechanizm typu TI
System szyn zbiorczych
Przyłącze kablowe

Wymiary (szer. x głęb. x wys.)
480 x 900 x 1800 mm

Wymiary (szer. x głęb. x wys.)
480 x 900 x 1800 mm

TP
POLE TRANSORMATOROWE
ROZŁĄCZNIKOWO-BEZPIECZNIKOWE

IG
POLE WYŁĄCZNIKOWE

Obrotowy rozłącznik bezpiecznikowy
z uziemnikiem
Mechanizm typu T2
Mechaniczna sygnalizacja stanu bezpiecznika
System szyn zbiorczych
Przyłącze kablowe
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)
480 x 900 x 1800 mm

Wymiary (szer. x głęb. x wys.)
750 x 900 x 1800 mm

MI
POLE POMIAROWE ODPŁYWOWE

Rozłącznik obrotowy z uziemnikiem
Mechanizm typu T1
Podstawy bezpiecznikowe dla zabezpieczenia
przekładników napięciowych
Przekładniki napięciowe
System szyn zbiorczych

Rozłącznik obrotowy z uziemnikiem
Mechanizm typu T1
Podstawy bezpiecznikowe
Przekładniki napięciowe
Przekładniki prądowe
System szyn zbiorczych
Przyłącze kablowe

Rozdzielnice SN AIR 24

M
POLE POMIARU NAPIĘCIA

Wymiary (szer. x głęb. x wys.)
480 x 900 x 1800 mm

www.cze-pas.com.pl

Rozłącznik obrotowy z uziemnikiem
Wyłącznik próżniowy VD4/R
Przekładniki prądowe
Mechanizm typu TN
System szyn zbiorczych
Przyłącze kablowe

Wymiary (szer. x głęb. x wys.)
750 x 900 x 1800 mm
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MECHANIZMY NAPĘDOWE I BLOKADY
Mechanizm aparatury zamontowany jest bezpośrednio na korpusie urządzenia. Chroniony jest w obudowie z lakierowanej blachy stalowej,
na której widnieje schemat pola.

NAPĘD TYPU T1
Rozłącznik liniowy i uziemnik z napędem T1: napęd szybko wykonuje i przerywa operację za pomocą energii uwalnianej przez sprężynę
uzyskaną podczas otwierania i zamykania.

NAPĘD TYPU T2
Rozłącznik liniowy/bezpiecznikowy z napędem T2: napęd wykorzystywany zarówno podczas rozłączaniajak i załączania, gromadzi energię
niezbędną do operacji rozłączania. Napęd składa się z dwóch sprężyn, jednej otwierającej (rozłączenie) a drugiej zamykającej (załączenie)
i ładowany jest przez operatora podczas operacji załączania.
Wyzwalacz do rozłączenia rozłącznika można aktywować na kilka sposobów:
1. poprzez ręczny obrót dźwignią napędu w lewo (przeciwnie do wskazówek zegara),
2. elektrycznie poprzez wyzwalacz napięciowy (wyposażenie dodatkowe),
3. automatycznie poprzez przepalenia bezpiecznika z wybijakiem (dotyczy odpowiedniego pola).
Po manewrze nr 2i nr 3konieczne jest resetowanie działania poprzez całkowity obrót dźwigni w lewo (przeciwnie do wskazówek zegara).
Uziemnik z napędem T2: napęd wykorzystywany jest zarówno podczas rozłączania jak i załączania. Zasobnik sprężynowy napędu gromadzi
energię podczas rozłączania i załączania w celu wykorzystanie jej podczas kolejnych operacji łączeniowych.

TYP TN
Przełącznik: obsługiwany jest przez obrót dźwigni zgodnie ze wskazówkami zegara lub odwrotnie.
Uziemnik/przełącznik ziemny: zatrzaskowy, w trakcie rozłączania i załączania wykorzystujeenergię zgromadzoną podczasoperacji
rozłączania i załączania.

BLOKADY
Wszystkie powyższe mechanizmy wyposażone są w bardzo bezpieczne blokady, które nie pozwalają na niewłaściwe działania. Na życzenie
możliwe jest dostarczenie blokad z kluczem. Standardowo rozdzielnica AIR 24 zaopatrzona jest w blokadę na kłódkę energetyczną.

USTAWIENIE ROZDZIELNICY AIR 24
Podczas ustawiania sprzętu w wybranym pomieszczeniu należy wziąć pod uwagę wymaganą minimalną odległość od przedniej ściany
rozdzielnicy AIR 24 i ewentualne przeszkody obecne w pomieszczeniu (minimalne wymagania przestrzeni podano w tabeli poniżej;
odległości w niej zawarte nie uwzględniają miejsca wymaganego do skorzystania ze sprzętu do podnoszenia i przenoszenia rozdzielnicy).
Minimalna odległość z przodu rozdzielnicy musi umożliwić otwieranie drzwi, demontaż i montaż rozłącznika.

A (mm)

Szerokość pola
250

480

750

AC, R, AL, AS,
TP, M, M1

1025

500

900

900

IG

1150

-

-

1050

A

B

MOCOWANIE ROZDZIELNICY AIR 24 DO PODŁOGI
Pola rozdzielnicy AIR 24 muszą być przymocowane do podłogi czterema kotwami/śrubami i nakrętkami M8 (patrz rysunek poniżej).
						
B

C

=

850

826

900

=

=

4 x ø12

Wymiary dla pól: R, AL, AS, TP, M, M1
A

B

C

310

480

410

M8

podkładka

Wymiary dla pola IG
A

B

C

580

750

680

=
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Typ Pola

Minimalna odległość od ściany przedniej
Głębokość (korytarz obsługi)
B (mm)

A
Front
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ELEMENTY DODATKOWE I AKCESORIA
Cokół o wysokości 300 mm dla szaf o szerokości 480 mm
Cokół o wysokości 300 mm dla szaf o szerokości 750 mm
Blokady z kluczem
Cewka wyzwalacza
Styki pomocnicze rozłącznika (2NC+2NO)
Styki pomocnicze uziemnika (2NC+2NO)

Bezpieczniki
Napędy silnikowe pól liniowych (24V DC)
Dolne zamknięcie przedziału kablowego
Izolatory relaktancyjne z pojemnościowym wskaźnikiem obecności
napięcia

PRZYKŁADOWE KONFIRGURACJE ROZDZIELNIC
AS + AS + TP
1025

24 kV - 630A - 16 kA
TGA-1
24 kV
630 A
16 kA

TGA-2V
24 kV
630 A
16 kA

Rozdzielnice SN AIR 24

1800

TGA-1
24 kV
630 A
16 kA

480

480

480

900

1440
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AS + AS + AS + TP
1025

24 kV - 630A - 16 kA
TGA-1
24 kV
630 A
16 kA

TGA-1
24 kV
630 A
16 kA

TGA-2V
24 kV
630 A
16 kA

1800

TGA-1
24 kV
630 A
16 kA

480

480

480

480

900

1920

AS + M + TP – rozdzielnica z układem pomiaru pośredniego
1025

24 kV - 630A - 16 kA
3

TGA-1
24 kV
630 A
16 kA

TGA-2V
24 kV
630 A
16 kA

1800

1922

TGA-1
24 kV
630 A
16 kA

3

480

480

480

900

1440

AS + M + TP + TP – rozdzielnica z układem pomiaru pośredniego
1025

24 kV - 630A - 16 kA

1922

3

TGA-1
24 kV
630 A
16 kA

TGA-2V
24 kV
630 A
16 kA

TGA-2V
24 kV
630 A
16 kA

1800

Rozdzielnice SN AIR 24

TGA-1
24 kV
630 A
16 kA

3

480

480

480

480

900

1920
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M (R+R) + IG – przyłącze elektrowni wiatrowej do sieci 15 kV
900

25
24 kV - 630A - 16 kA

TGN 24 kV
630 A 16 kA

1

3

1800

VD4/R ABB
24 kV 630 A
16 kA
M

3
3

VD4/R

S

960

750

1097

1710

AS + M (R+R) + IG - przyłącze elektrowni wiatrowej do sieci 15 kV
900

25
3

24 kV - 630A - 16 kA

TGA-1
24 kV
630 A
16 kA

TGN 24 kV
630 A 16 kA

1

1800

VD4/R ABB
24 kV 630 A
16 kA
M

3

3

VD4/R

S

960

750

1097

1710

Sterowanie rozdzielnicą
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Dźwignia sterowania napędem
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Napęd silnikowy

Pozycje na pulpicie sterowniczym
Pole transformatorowe

Pole liniowe

Obwód rozłączony
Uziemnik załączony
Otwory manewrowe zakryte
Dźwignia po lewej stronie
Blokada drzwi zdjęta

Obwód rozłączony
Uziemnik załączony
Otwór manewrowy uziemnika odkryty
Dźwignia po prawej stronie
Drzwi pola zablokowane

Obwód rozłączony
Uziemnik rozłączony
Otwory manewrowe odkryte
Dźwignia po prawej stronie
Drzwi pola zablokowane

Obwód załączony
Uziemnik rozłączony
Otwór manewrowy uziemnika zakryty
Dźwignia po prawej stronie
Drzwi pola zablokowane

Dowolna konfiguracja rozdzielnicy

Rozdzielnice SN AIR 24

Rozdzielnica AIR 24 jest skonstruowana w systemie modułowym, co w każdej chwili umożliwia jej rozbudowę o dodatkowe polaw dowolnej
konfiguracji.

Wysokość mocowania głowic kablowych w panelach:
Panel A - wys.X - 450mm, Panele B,C,D,G,H,I - wys.Y - 530mm
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Pole liniowe

Pole pomiarowe

Pole transformatorowe

Pole liniowe

Pole sprzęgłowe

Pole transformatorowe

Rozdzielnice SN AIR 24

Producentem rozdzielnic jest włoska firma CONTACTPLASMA, która stosuje kryteria JAKOŚCI
w zakresie projektowania, rozwoju, produkcji, montażu i serwisu swoich produktów zgodnie
z normami ISO 9001. Informacje dotyczące struktury organizacyjnej, odpowiedzialności oraz
procesów działania zawarte są w „Systemie jakości firmy”. Ich celem jest osiągnięcie jak najlepszych
efektów produkcji.
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Centrum Zaopatrzenia Energetyki PAS Sp. z o.o. Sp.k.
Czarnowo 31, 87-134 Zławieś Wielka
tel.: 56 678 00 00, dział handlowy: 56 674 30 50
fax: 56 674 30 51,
e-mail: pas@cze-pas.com.pl
www.cze-pas.com.pl

