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OPIS

Rozdzielnice AIR 24 stosowane są w dystrybucji energii o napięciu znamionowym do 24 kV. Skła-
dają się one z modułów w obudowach metalowych wyposażonych w powietrzne obrotowe rozłącz-
niki (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 mon-

taż zarówno całej rozdzielnicy jak i pojedynczych modułów nawet na małej przestrzeni (wszyst-
ko, co potrzebne jest do montażu, dostarczane jest w komplecie),

• niewielkie gabaryty, 
• możliwe jest umieszczenie rozdzielnicy przy ścianie lub na środku pomieszczenia.

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo zapewnia seria mechanicznych zamków i blokad zgodna z normami IEC, która 
zapobiega jakimkolwiek niewłaściwym działaniom:
•  podwójna izolacja i izolacja powietrzna przy otwartym rozłączniku przyłączy wchodzących i wy-

chodzących, 
•  maksymalne zabezpieczenie przed ewentualnym zanieczyszczeniem oraz przed możliwymi 

prądami błądzącymi (upływami prądu),
•  bezpośredni widok na przerwę izolacyjną oraz uziemienie w pozycji otwartej przez okna inspek-

cyjne 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 nastę-

puje przy zamkniętych drzwiach, uziemniki ze zdolnością załączania na zwarcie, 

CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCYJNA

Podstawą każdego pola jest konstrukcja ramowa obudowana blachą o grubości 2 mm. Wszystkie 
zastosowane blachy poddane są następującym zabiegom: trawienia, odtłuszczania i fosforano-
wanie. Standardowy kolor rozdzielnicy to szary RAL 7035.

WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE:

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 
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Znamionowy prąd zwarciowy wytrzymywalny: 40kA 
Napięcie probiercze o częstotliwości sieci: 50kV 
Napięcie probiercze udarowe: 125kV 
Norma: IEC 62271-200 

WARUNKI PRACY:

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

Legenda

  Tory prądowe między polami1. 
 Obrotowy rozłącznik 2. 
 Panel sterowania3. 
 Bezpieczniki4. 
 Kable SN5. 

  Uziemnik6. 
  Drzwi7. 
  Przedział niskiego napięcia  8. 
(obwodów pomocniczych)
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  Rozdzielnica AIR24  –  Pole wyłącznikowe IG 
 

Pole wyłącznikowe „IG”, rozdzielnicy AIR24,  jest wyposażone w :  

• 3-biegunowy, obrotowy odłącznik typu TGN 24kV-630A-16kA/1s. 

z funkcjami:  
- „zamknięty”,  

- „otwarty”,  

- „uziemiony” – uziemnik typu ST 24kV 
• 3-fazowe, miedziane tory prądowe na napięcie i prąd 

znamionowy 24kV – 630A. 

• Zestaw blokad mechanicznych pomiędzy odłącznikiem, 

wyłącznikiem i uziemnikiem. 

• Blokada drzwi.  
• Odłącznik z napędem ręcznym, niezależnym z możliwością 

blokady w każdej pozycji za pomocą kłódki. 

• Mechaniczna sygnalizacja położenia wyłącznika, odłącznika i 

uziemnika. 

• Blokada uziemnika w pozycji rozłączonej przy pomocy klucza, pozycja klucza - wolna 

• Blokada uziemnika w pozycji uziemionej  przy pomocy klucza, pozycja klucza - wolna 

• Wyłącznik próżniowy typu VD4/R ABB SACE 24kV – 630A – 16/40kA w zabudowie 

stałej (niewysuwnej). Wersja wyłącznika posobna – prawostronna  ( R ) 

• Wyłącznik próżniowy ze sterowaniem lokalnym – przyciski na elewacji rozdzielnicy 

lub sterowaniem zdalnym. 

• Mechaniczna sygnalizacja pozycji wyłącznika WYŁ / ZAŁ  ( OPEN/OPEN ) 

• Mechaniczna sygnalizacja stanu sprężyny (naciągnięta / zwolniona), 

• Wyzwalacz na napięcie  230V - 50Hz   (MO1) 

• Styki sygnalizacyjne stanu położenia sprężyny  

• Blokada mechaniczna – zwolniona w pozycji wyłącznika “otwarty” 

• Styki pomocnicze wyłącznika – 2NO+2NC (BB1).   

• Mechaniczny licznik dokonanych operacji. 

• 3-fazowe podzielniki napięcia z sygnalizacją występowania napięcia.  

• Mikroprocesorowy przekaźnik zabezpieczeń typu REF601  prod. ABB na napięcie 
230V-50Hz (zasilany z VD4/R) wyposażony w dwa czujniki KEVCR ABB  dla prądu 
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znamionowego In do  630A zabudowane wewnątrz VD4/R oraz transformator 

toroidalny 40/1A,  Przekaźnik zapewnia  m.in. następujące zabezpieczenie :  

 3-fazowe bezkierunkowe zabezpieczenie nadprądowe: 

 stopień zabezpieczeniowy bezzwłoczny (50); 

 stopień zabezpieczeniowy niski (51); 

 stopień zabezpieczeniowy wysoki (50/51); 

 bezkierunkowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe: 

 stopień zabezpieczeniowy  wysoki (50N/51N); 

 stopień zabezpieczeniowy niski (51N), 

 trójfazowa detekcja prądu udarowego (68). 

 Wyświetlacz ciekłokrystaliczny – odczyt bezpośredni  

• Wymiary pola wyłącznikowego “IG”  :  szer.750mm  x  gł.900mm  x wys.1800mm,  

 

 

Dane techniczne AIR24 – pole wyłacznikowe                                                                .  
TYP                                 AIR 24 -  VD4/R        . 
Napięcie znamionowe                            Ur [kV]    24 

Znaminowe napięcie izolacji                  Us [kV]     24 

Napięcie probiercze 1min.   50Hz          Ud [kV]      50 

Napięcie probiercze udarowe                Up [kV]     125 

Częstotliwość znamionowa                    Fr [Hz]      50-60 

Prąd znamionowy (40°C)                         Ir [A] : 
- Rozłącznik           630  

                       - Wyłącznik           630 

Znaminowa zdolność wyłączania          Isc [kA]     16   

Prąd krótkotrwały wytrzymywany  - (1s)  Ik [kA]     16  
     /dla wyłącznika – (3s)          

Prąd załączalny                                       Ip [kA]     40 
    

WYŁĄCZNIK PRÓŻNIOWY  
Sekwencje operacji :   O - 0.3s - CO - 15s - CO  

Czas rozłączenia   [ms]            40 - 60  
Czas łukowy wyłączeniowy  [ms]      10 - 15   
Czas przerwy    [ms]      50 - 75   
Czas załączania   [ms]     50 - 70  

  
 

Zgodność z normami : IEC 62271-100;        PN-EN 62271-100 
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Pole wyłącznikowe rozdzielnicy typu AIR24    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Wyłącznik próżniowy  VD4/R 

1  Dźwignia ręcznego uzbrojenia 
2 Wskaźnik stanu wyłącznika  

                     (zamknięty / otwarty)  
3 Tabliczka znamionowa 
4 Przycisk otwierający 
5 Przycisk zamykający 
6 Wskaźnik stanu zazbrojenia napędu 

(zazbrojony / rozbrojony)  
7 Licznik operacji 
8 Przyłącza dolne 
9 Przekaźnik zabezpieczeniowy  
11 Blokada kluczykowa  

 

9 
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 Przykładowe zastosowanie  
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BLOKADY

Całkowite bezpieczeństwo obsługi zapewnia system blokad każdego pola rozdzielnicy.
Dostęp możliwy jest tylko, jeśli rozłącznik jest otwarty i uziemiony.

TYPY BLOKAD

• blokada między rozłącznikiem obrotowym a uziemnikiem,
• blokada między rozłącznikiem a drzwiami otwartymi,
• blokada między zamkniętymi drzwiami i otwartym uziemnikiem.

Na żądanie dodatkowo zamontować można:
• zamki na rozłączniku,
• zamki na uziemniku,
• zamki na wyłączniku. 

STANDARDOWE AKCESORIA

• dźwignia manewrowa,
• uszy transportowe,
• schematy i rysunki,
• panele boczne,
• blokada rozłącznika i uziemnika na kłódkę,
• izolatory reaktancyjne ze wskaźnikiem obecności napięcia,
• uchwyty kablowe.

Rozdzielnice są znormalizowane, więc każdej chwili możliwe będzie dostarczenie niezbędnych 
części zamiennych.

WARUNKI ŚRODOWISKOWE

Powierzchnia instalacji i komory powinna być sucha i wentylowana. Rozdzielnica musi być usta-
wiona na idealnie płaskiej powierzchni, co zagwarantuje prawidłowe funkcjonowanie urządzenia 
(maksymalna dozwolona rozbieżność do 1 mm).
Minimalna wielkość pomieszczenia wynosi: szerokość - 850 mm, wysokość - 2000 mm. 
(więcej informacji… katalog Rozdzielnice SN typu AiR24 Katalog 2013).

ŁĄCZENIE PÓL 

Montaż pól odbywa się mechanicznie za pomocą śrub, podkładek i nakrętek dostarczonych ra-
zem z rozdzielnicą. 

PANELE BOCZNE

Panele boczne pól krańcowych są zainstalowane zgodnie z ustalonym przez producenta i zama-
wiającego układem. Jeśli podczas instalacji miałoby dojść do zmiany układu, panele można łatwo 
zdemontować i umieścić w innym przedziale.
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Rys 1. (A2031)

Szczegóły
Patrz załączony rysunek A2042 

SZyNy

POŁĄCZENIA TORÓW PRĄDOWYCH

Szyny wykonane są z miedzi elektrolitycznej izolowanej powietrzem. Dzięki swoim rozmiarom 
mogą bez trwałej deformacji przenosić prądy znamionowe 400/630A i wytrzymać naprężenia ter-
miczne i dynamiczne, które wynikają z prądów zwarciowych.

PRZYGOTOWANIE MIEJSC KONTAKTU

Miedziane połączenia: przed skręceniem w razie potrzeby można przetrzeć obszar kontaktu 
bawełnianą szmatką nasączoną alkoholem i zastosować cienką warstwę wazeliny. Aluminiowe 
połączenia: w przypadku aluminium przed skręceniem konieczne jest oczyszczenie czyszczenie 
powierzchni pokrytą wazeliną metalową szczotką. Styki uziemnika: obszary te nie powinny być 
pokryte farbą. Zastosować można wazelinę. 

MONTAŻ TORÓW PRĄDOWYCH

Szyny łączące różne przedziały przygotować należy w sposób opisany powyżej. Śruby i podkładki 
sprężynowe niezbędne do mocowania umieszczone są razem rozdzielnicą. 
Przestrzegać należy następujących momentów dokręcania:
śruby M6: 0,8 Kgm   śruby M10: 2,5 Kgm
śruby M8: 1,3 Kgm   śruby M12: 4,5 Kgm

Szczegóły
Patrz załączony rysunek nr A2032
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POZOSTAŁE POŁĄCZENIA

OBWÓD UZIEMIAJĄCY

Rozdzielnica wyposażona jest w obwód uziemiający. Podczas łączenia pól konieczne jest dopaso-
wanie połączenia obwodu uziemienia zgodnie z ilustracją w instrukcji. 

POŁĄCZENIA KABLI ŚREDNIEGO NAPIĘCIA

Przyłączenie głowicy kablowej należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta głowicy oraz 
zgodnie z załączonym rysunkiem nr A2048

POŁĄCZENIA OBWODÓW POMOCNICZYCH

Przywrócenie połączenia między obwodami pomocniczymi w sąsiednich przedziałach (odłączo-
nymi na czas transportu), jest niezbędne. Należy je wykonać zgodnie z załączonym do rozdzielni-
cy schematem obwodów pomocniczych niskiego napięcia.

Rys 4. (A2048)
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BEZPIECZNIKI

WYMIANA BEZPIECZNIKÓW

Na ochronę transformatora składa się rozłącznik bezpiecznikowy, bezpieczniki z wybijakiem (skri-
ker) oraz mechanizm automatycznego rozłączenia w przypadku przepalenia się jednego lub wię-
cej bezpieczników. Stan bezpieczników można łatwo kontrolować. Umożliwia to okno rewizyjne na 
drzwiach rozdzielnicy. 

W celu wymiany bezpiecznika należy: 
1. otworzyć obrotowy rozłącznik bezpiecznikowy,
2. zamknąć uziemnik,
3. zwolnić blokadę drzwi (w momencie zwolnienia blokada zapobiega otwarciu uziemienia),
4. otworzyć drzwi przedziału bezpiecznikowego,
5.  wymienić przepalony bezpiecznik zgodnie z ilustracją w instrukcji, zwracając uwagę na pozycję 

bezpieczników (wybijakiem do góry),
6. zamknąć drzwi przedziału bezpiecznikowego,
7.  zablokować drzwi (w momencie zablokowania drzwi możliwe jest manewrowanie uziemni-

kiem),
8. otworzyć uziemnik,
9. zamknąć obrotowy rozłącznik bezpiecznikowy.

Rys 5. (A2046)
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CEWKA WYZWALACZA ROŁĄCZNIKA BEZPIECZNIKOWEGO  
(PRZEKAŹNIK TERMICZNY)

Na życzenie rozłącznik bezpiecznikowy może być wyposażony w cewkę wyzwalającą (przekaźnik 
termiczny typu PTE-4). 

Aby ponownie załączyć rozłącznik w przypadku zadziałania cewki, należy cewkę zresetować.
W tym celu należy: 
1. otworzyć obrotowy rozłącznik bezpiecznikowy,
2. zamknąć uziemnik,
3. zwolnić blokadę drzwi (w momencie zwolnienia blokada zapobiega otwarciu uziemienia),
4. otworzyć drzwi przedziału bezpiecznikowego,
5. zresetować cewkę zgodnie z ilustracją w instrukcji,
6. zamknąć drzwi przedziału bezpiecznikowego,
7.  zablokować drzwi (w momencie zablokowania drzwi możliwe jest manewrowanie uziemni-

kiem),
8. otworzyć uziemnik,
9. zamknąć obrotowy rozłącznik bezpiecznikowy.

Rys 6. (A2045)



15www.cze-pas.com.pl 11www.cze-pas.com.pl

KONTROLE

KONTROLA PRZED URUCHOMIENIEM ROZDZIELNICY AIR 24

Przed podłączeniem zasilania do rozdzielnicy należy:
• przestrzegać instrukcji obsługi,
• wytrzeć czystą ściereczką wszystkie izolatory, zaciski, końcówki kablowe, okna rewizyjne; 

Uwaga! Nie wolno stosować w tym celu rozpuszczalników!
• sprawdzić połączenia; jeśli są zabrudzone, należy oczyścić je czystą ściereczką – jak wyżej,
•  sprawdzić kluczem dynamometrycznym połączenia skręcane zarówno w głównym obwodzie 

jak i w obwodach dodatkowych,
•  sprawdzić wszystkie końcówki, zaciski kablowe, upewniając się, że kable i głowice są prawidło-

wo podłączone i uziemione,
• upewnić się, że rozdzielnica jest w pełni uziemiona,
• sprawdzić działanie blokad i lampy wskazujące obecność napięcia,
•  dokładnie sprawdzić pozycje rozłączników, wyłączników i uziemników zgodnie z układem na 

panelu (Niewłaściwy manewr nie pozwala na kontynuowanie kontroli. W takim przypadku na-
leży przeprowadzić wnikliwą weryfikację wcześniejszych działań i rozpocząć sprawdzanie od 
nowa),

•  przed zamknięciem drzwi należy upewnić się, czy wewnątrz pól nie pozostawiono żadnych na-
rzędzi. 

KONTROLE MECHANICZNE

Wszystkie urządzenia przed wysyłką do klienta testowane są przez producenta. Jednak podczas 
transportu może dojść do przypadkowego uszkodzenia. Dlatego właśnie przed rozpoczęciem 
eksploatacji konieczne jest dokładne sprawdzenie rozdzielnicy. 

PRZYGOTOWANIE ROZDZIELNICY DO PRACY

Po mechanicznych i elektrycznych testach należy upewnić się, że rozłączniki, wyłączniki i uziemniki 
znajdują się w prawidłowych pozycjach. Następnie należy podłączyć rozdzielnicę do zasilania. 
Uwaga! Pamiętaj, aby przed przystąpieniem do pracy zapasowe klucze do wszystkich zamków 
przechowywać w bezpiecznym miejscu 

WSKAŹNIK OBECNOŚCI NAPIĘCIA

O obecności napięcia świadczą świecące się lampki na przednim panelu.

CZĘSTOTLIWOŚĆ KONTROLI

Zaleca się przeprowadzenie kontroli po około sześciu miesiącach od uruchomienia rozdzielnicy 
(o ile instrukcja ruchowa właściwego zakładu energetycznego nie nakazuje inaczej). Należy prze-
strzegać ustalonego przez właściwy zakład energetyczny harmonogramu kontroli i konserwacji 
rozdzielnicy oraz jej części składowych.

ZACHOWANIE BEZPIECZEŃSTWA

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek operacji konserwacyjnych należy sprawdzić, czy napięcie jest 
wyłączone, rozłączniki otwarte a uziemniki prawidłowo zamknięte. 
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KONSERWACJA

Należy regularnie i w bezpiecznych warunkach przeprowadzać konserwację urządzenia. Zgodnie 
z wytycznymi do działań tych należy:
• sprawdzenie połączeń torów prądowych,
•  sprawdzenie stałych i ruchomych styków rozdzielnic, oczyszczenie ich i nasmarowanie (sma-

rem z właściwościami elektrycznymi),
• sprawdzenie dźwigni i sprężynowych elementów napędu,
• sprawdzenie rozłączników i uziemników poprzez ich ręczne otwarcie i zamknięcie,
• sprawdzenie zamków i działania blokad,
• sprawdzenie stanu głowic kablowych.
W utrudnionych warunkach pracy rozdzielnicy (tereny kopalń, cementowni, nadbrzeża) konserwa-
cja powinna odbywać się częściej. 

OPAKOWANIE

Rozdzielnice ładowane są na drewniane palety i osłonięte przezroczystą folią. Dodatkowe akceso-
ria do rozdzielnicy pakowane są oddzielnie do worka lub pudełka.

PRZECHOWYWANIE

Jeśli rozdzielnica nie jest montowana tuż po jej przywiezieniu, należy ją przechować w miejscu 
suchym i wolnym od kurzu i chemicznych zanieczyszczeń.
Nie powinno się stwarzać warunków powodujących zjawisko kondensacji.

ZAŁADUNEK I mONTAż ROZDZIELNICy

Każde pole rozdzielnicy wyposażone jest w umieszczone na dachu uszy transportowe. Pozwalają 
one na łatwy rozładunek i załadunek zarówno całej rozdzielnicy jak i pojedynczych modułów nawet 
na małej przestrzeni. Łatwy montaż rozdzielnicy możliwy jest dzięki użyciu suwnicy, dźwigu albo 
wózka widłowego.


