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Charakterystyka:

Rozdzielnice te sà przeznaczone do 
zapewnienia zasilania oraz zabezpieczenia 

urzàdzeƒ elektrycznych niskiego napi´cia 
przed skutkami zwarç i przecià˝eƒ.

Rozdzielnice niskiego napi´cia sà przeznaczone 
do stosowania w stacjach transformatorowych 

z obs∏ugà wewn´trznà jak i zewn´trznà - stacje kom-
paktowe (oznaczenie „K” w typie rozdzielnicy).

Konstrukcja noÊna: szkielet z blachy ocynkowanej, ma-
lowanej proszkowo (podwójne zabezpieczenie przed 

korozjà). Do konstrukcji przymocowany jest na izolatorach 
system szyn zbiorczych, wykonanych z miedzi. Sposób 

wykonania konstrukcji umo˝liwia ∏atwy monta˝ rozdzielnicy 
na Êcianie lub na kanale kablowym w stacji transformatorowej 
(po zastosowaniu odpowiednich kàtowników wsporczych). 
Zasilanie (kabellubszyny) pod∏àcza si´ od góry lub od ty∏u roz-
dzielnicy do odpowiednio przygotowanych szyn.

Rozdzielnice n.n. zosta∏y przebadane
w Instytucie Energetyki w Warszawie

i sà dopuszczone do stosowania
w sieciach energetyki krajowej
(PoÊwiadczenie NR 007/2001).

Oznaczenie typowych rozdzielnic nn

Parametry Typ 1250:

1. Napi´cie znamionowe 400 V

2. Napi´cie znamionowe izolacji 690 V

3.  Napi´cie znamionowe udarowe wytrzymywane 8 kV

4.  Pràd znamionowy ciàg∏y szyn zbiorczych 980 A

5.  Pràd znamionowy ciàg∏y odp∏ywów 400 A

6.  Pràd znamionowy krótkotrwa∏y wytrzymywany 
obwodu g∏ównego do 25 kA

7.  Pràd znamionowy szczytowy wytrzymywany 
obwodu g∏ównego do 60 kA

8. Poziom izolacji 9,8 kV

9.  Stopieƒ ochrony (od korytarza obs∏ugi) IP 20



Wyposa˝enie dodatkowe rozdzielnic nn:

•  uk∏ad pomiaru pràdu obcià˝enia transformatora w 1 lub 3 fazach (przek∏adnik pràdowy trójuzwojeniowy 
i amperomierz z pami´cià wskazania maksymalnego),

•  uk∏ad pomiaru napi´cia mi´dzyfazowego i mi´dzyprzewodowego (woltomierz z prze∏àcznikiem),
•  uk∏ad kontrolny pomiaru energii (3 przek∏adniki pràdowe, tablica licznikowa, listwa Ska, zabezpieczenie 

obwodów napi´ciowych),
•  uk∏ad kompensacji mocy biernej transformatora (roz∏àcznik bezpiecznikowy, bateria kondensatorów),
•  uchwyty kablowe (do mocowania kabli odp∏ywowych).

W przypadku, kiedy konieczne jest wyposa˝enie rozdzielnicy nn w wi´kszà iloÊç pó∏ odp∏ywowych, 
dostawia si´ rozdzielnic´ rozszerzajàcà.

Wyposa˝enie:

Zasilanie przez:
- roz∏àcznik 1250 A (1600 A) - oznaczenie LTS
- roz∏àcznik bezpiecznikowy 1250 A (1600 A) - oznaczenie NT
- roz∏àcznik z wyzwalaczem 1250 A (1600 A) - oznaczenie LT
- wy∏àcznik 1250 A (1600 A) - oznaczenie LS
- bez wy∏àcznika g∏ównego - oznaczenie OS

Odp∏ywy:
Listwowe roz∏àczniki bezpiecznikowe NSL lub listwy bezpiecznikowe NL (NH00:160A,
NH1:250A, NH2:400A, NH3:630A, NH4a:1250A).
Standardowo rozdzielnice wyposa˝asi´ w listwowe roz∏àczniki bezpiecznikowe NSL NH2.
Maksymalna liczba odp∏ywów NH2: 10 (12).
System szyn zbiorczych 60x10 Cu.

Przykład rozdzielnicy nn do stacji zobs∏ugàodwewnàtrz
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