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1. DANE TECHNICZNE I PRZEZNACZENIE
1.1. Dane techniczne
Normy
Dane elektryczne

Rozdzielnice z certyfikatem wydanym przez INSTYTUT
AC
ELEKTROTECHNIKI w Warszawie Nr 0799/NWM/05 , 0910/NBR/07
Napi cia
Zn. napi cie izolacji Uj
1000V
znamionowe
Zn. napi cie czeniowe Ue
do 690V
Zn. napi cie udarowe wytrzymywane Uimp:
-obwodu g ównego
8000V
-obwodu pomiarowego
6000V
Napi cie wytrzymywane o cz stotliwo ci
sieciowej Up (50Hz)
3500V
Cz stotliwo
Pr dy
znamionowe

Charakterystyka
mechaniczna

Wymiary

Kolor

znamionowa fn

Pr d znamionowy In
Pr d Zn. krótkotrwa y wytrzymywany Icw:
-szyny g ówne
-szyny obej ciowe
-szyny N, PE
Pr d Zn. szczytowy wytrzymywany Ipk:
-szyny g ówne
-szyny obej ciowe
-szyny N, PE
ukoodporno
2000 x 600 x (400, 450, 650)
2000 x 750 x (400, 450, 650)
2000 x 800 x (400, 450, 650)

50 Hz
do 1600A

DC
1000V
do 250V
8000V
6000V
3500V
00 Hz
do 630A

50kA, 1s
35kA, 1s
31kA, 1s
105kA
75kA
65kA
50kA, 0.3s

RAL 7032

Stopie ochrony
Po otwarciu drzwi

IP44
IP20

Rozdzielnice o pr dzie znamionowym do 1250A wykonane s bez kratek
wentylacyjnych wówczas stopie ochrony obudowy wynosi IP 66 (zgodnie z atestem
0398/2/NWM/04 wydany przez Instytut Elektrotechniki w Warszawie).
Natomiast w rozdzielniach 1600 – 2500A stosowane s kratki wentylacyjne
z obiegiem naturalnym, w rozdzielniach powy ej 2500A stosowane s kratki wentylacyjne z
obiegiem wymuszonym.
W rozdzielniach od 1600A w zwy z uwagi na zastosowanie kratki wentylacyjnej
stopie ochrony wynosi IP44.
Na bazie typu, oraz zastosowania systemu szyn typu CUBIC (w oparciu o badania
CUBIC) wykonujemy rozdzielnie do 6000A na które dostarczone s deklaracje zgodno ci
i oznakowane znakiem CE.
1.2. Przeznaczenie
Rozdzielnice R92-ZL przeznaczone s do instalowania w sieciach trójfazowych o
cz stotliwo ci 50 Hz i napi ciu do 690V , oraz w sieciach pr du sta ego o napi ciu
roboczym do 250V.
Przeznaczone s do rozdzia u energii elektrycznej poprzez aparaty manewrowe za czane
cznie ( wy czniki , roz czniki , od czniki ) lub sterowane zdalnie (wy czniki ,
roz czniki , styczniki ).
Mog by wyposa one w automatyki sieciowe takie jak SZR , PPZ .

2. SPOSÓB WYKONANIA
Podstawowa konstrukcja szafy sk ada si z:
ramy,
zewn trznej obudowy (os on),
coko u

-

Obudowy R-92 ZL wykonywane s jako:
wolnostoj ce:

A

F

20

-

910

D

E

B

25

C

25

1000

Dost pne s nast puj ce gabaryty obudów wolnostoj cych:
Typ obudowy

A

B
600

R-92 ZL

2000

750

800

C
400
450
650
400
450
650
400
450
650

D

E

F

510

100

640

1900

710

Poza wy ej wymienionymi gabarytami obudów wolnostoj cych produkowane s
równie szeroko ci 1000, 1200, 1400mm. Obudowy o szeroko ci 1000mm mog by
wyposa one w drzwi pojedyncze lub podwójne, natomiast szersze posiadaj wy cznie drzwi
podwójne.
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szeregowych:

F

A

20

-

G

910

D

E

20

20

B

25

C

25

1000

Dost pne s nast puj ce gabaryty obudów szeregowych:
Typ obudowy

A

B
600

R-92 ZL

2000

750

800

C
400
450
650
400
450
650
400
450
650

D

E

F

510

100

640

710

1900

G
300
350
550
300
350
550
300
350
550

W przypadku rozdzielni szeregowych równie s produkowane szersze obudowy,
podobnie jak w przy6padku wolnostoj cych.
Szafy R-92 ZL sk adaj si z konstrukcji ramowej, wykonanej z blachy stalowej
profilowanej o grubo ci 2mm, oraz blach os onowych ( ciany boczne – w przypadku obudów
szeregowych, ty , pokrywa górna, drzwi) o grubo ci 1,5 mm – przykr canych do konstrukcji
ramowej, poprzez elementy uszczelniaj ce. Ca
ustawiona jest na cokole o wysoko ci
100 mm, który stanowi jednocze nie podej cie kablowe oraz spe nia zadanie ramy
transportowej. Wszystkie zewn trzne elementy obudowy szaf wykonane s z blach pokrytych
dwukrotnie farb epoksydow podk adow typu EPOKSYKOR FC i farb nawierzchniow
epoksydow strukturaln (producent RAFIL Radom) typu RAL 7032, 7035. Elementy
konstrukcyjne wewn trz szafy, takie jak: belki no ne pionowe i belki no ne poziome, s
ce
do monta u aparatury elektrycznej, s cynkowane galwanicznie lub ogniowo.
W drzwiach szaf zastosowano zamki typu DIRAK lub MASTER KEY. Aby
zwi kszy sztywno drzwi, od strony wewn trznej przykr cona jest rama usztywniaj ca
o profilu zamkni tym. Mo liwe jest wykonanie drzwi przeszklonych. W przypadku drzwi
przeszklonych stosujemy szyb klejon o grubo ci 2 x 3 mm, wzmocnion podwójn foli .
5

Szyba jest przykr cana do drzwi za pomoc kszta tki aluminiowej. P yty os onowe aparatury
manewrowej mocowane s do no nej belki pionowej za pomoc klipsów, wykonanych ze
spienionego polichlorku winylu (PVC-U), który jest materia em izolacyjnym i niepalnym.
Obudowy szeregowe i wolnostoj ce mog by wykonane z dodatkowymi drzwiami zamiast
tylnej cianki.
3. OSZYNOWANIE ROZDZIELNI
3.1. Systemy szyn do 630A
System ten jest systemem jednoszynowym. W systemie tym wykorzystywane s szyny
askie (miedziane) o przekroju do 40/5 i obci alno ci pr dowej pojedynczej szyny 660A.
W systemie tym wykonuje si pod ne i poprzeczne czenia szyn, tak jak na rysunkach
poni ej.

Wszystkie czenia szyn wykonywane s rubami wzmocnionymi klasy 8.8 o rednicy
zale nej od szeroko ci i przekroju p askownika.

3.2. Systemy szyn powy ej 630A
System szyn powy ej 630A wykonywany jest w uk adzie dwuszynowym, a po czenia
realizowane s jak na rysunkach poni ej.
czenia szyn w uk adzie dwuszynowym
realizowane s , z wykorzystaniem nak adek szynowych. W tym uk adzie powierzchniami
stykowymi s boczne kraw dzie szyn, oraz wewn trzne powierzchnie nak adek szynowych.
W uk adzie dwuszynowym szyny mocowane s na izolatorach typ: ZMR lub CUBIC
- dla wytrzyma ci zwarciowej do 37kA, stosujemy izolatory typ: ZMR
w odleg ciach co 750mm,
- dla wytrzyma ci do 55kA stosujemy izolatory typu: CUBIC w
odleg ciach co 400mm
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Niezale nie od uk adu szyn (jedno lub dwuszynowym) jest on mocowany w tylnej,
górnej cz ci obudów. Dodatkowo jest wyposa ony w os ony, chroni ce przed dotykiem
bezpo rednim.

3.3. Szyny PE i N
Szyny PE i N czone s na zak adk . Szyna PE jest instalowana poziomo, od przodu
w dolnej cz ci szafy. Równolegle do niej na izolatorach biegnie szyna zerowa N. Szyna PE
i N s prowadzone przez ca d ugo
szafy z uwzgl dnieniem podzia u na zestawy
transportowe. Dodatkowo w ten sam sposób szyny PE i N umieszcza si pionowo na ca ej
wysoko ci przedzia u kablowego.

4. PRZY

CZA ZEWN TRZNE

4.1. Pod czenie kabli zasilaj cych i mostów szynowych
y kabli zasilaj cych powinny by zako czone typowymi ko cówkami kablowymi.
W przypadku przy czy dolnych wprowadzane s do pola zasilaj cego przez tzw. aluzje,
a nast pnie powinny by podpi te do odpowiednio otworowanych szyn, lub bezpo rednio pod
aparat zasilaj cy. W przypadku zasilania górnego szynowego, wyprowadzone s poprzez
przepusty izolacyjne odcinki szyn umo liwiaj ce bezpo rednie po czenie szyn zasilaj cych
z mostem szynowym lub transformatorem zasilaj cym.

4.2. Pod czenie kabli odp ywowych
Kable odp ywowe s wprowadzane do pól kablowych na odpowiednio oznakowane
(zgodnie z projektem) listwy zaciskowe. W przypadku rozdzielni nie wyposa onych
w przedzia y kablowe, kable odp ywowe s doprowadzane do listew zaciskowych
umieszczonych w polach aparatowych, lub zasilaj co-aparatowych, je eli rozdzielnia jest
w wykonaniu jednopolowym.

4.3. Pod czenie kabli sterowniczych
Po wprowadzeniu kabli sterowniczych do przedzia u kablowego, lub pola
aparatowego, czy te zasilaj co-aparatowego w przypadku rozdzielni jednopolowych, nale y
kable przymocowa uchwytami lub paskami zaci ganymi (nie obj tymi dostaw producenta)
do k townika perforowanego zamocowanego w dolnej cz ci pola. Po wprowadzeniu kabli
sterowniczych do rozdzielni nale y je doprowadzi do listew sterowniczych opisanych
zgodnie z dokumentacj techniczn .

5. OCHRONA PRZECIWPORA ENIOWA
Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa, oraz ochrona przeciwpora eniowa musi
spe nia wymagania:
PN-IEC 60364-4-41.
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Ochrona podstawowa polega na zabezpieczeniu przed dotykiem bezpo rednim, czyli
dotkni ciu cz ci przewodz cych aparatury zamontowanej w rozdzielni lub uk adu szyn które
znajduj si pod napi ciem w warunkach normalnej pracy. Ochron podstawow stanowi
izolacja cz ci czynnych (izolacja polwinitowa przewodów, fabryczne obudowy aparatury
i inne) która powinna zapewni trwa ochron w czasie eksploatacji na oddzia ywania
mechaniczne, chemiczne, elektryczne i cieplne. Pozosta e rodki ochrony podstawowej to
os ony które powinny by trwale zamocowane, a ich usuni cie jest mo liwe jedynie przy
yciu narz dzi.
Ochrona dodatkowa wykonana jest przez zastosowanie przewodów ochronnych oraz
szybkiego samoczynnego wy czenia zasilania.
Jako przewody ochronne mog by wykorzystane metalowe konstrukcje obudów, pod
warunkiem zachowania trwa ego po czenia elektrycznego. Powy sze konstrukcje
przy czone s bezpo rednio do szyny g ównej PE. W przypadku aparatów manewrowych:
wy czników, styczników, roz czników wyposa onych w zacisk ochronny, wykonuje si
po czenie ochronne przewodem miedzianym o przekroju nie mniejszym ni 25mm2.
Samoczynne szybkie wy czenie jest realizowane przez zastosowanie aparatury
nadmiarowopr dowej lub ró nicowopr dowej.

6. OBS UGA ROZDZIELNIC
Poniewa rozdzielnie typu R-92 ZL s w wykonaniu stacjonarnym wi c wszystkie
nap dy roz czników i wy czników dost pne s po otwarciu drzwi. Wszystkie aparaty
manewrowe posiadaj os ony pozwalaj ce wykonywa jedynie czynno ci czeniowe, zatem
wszystkie czynno ci przy obs udze rozdzielnicy s zwi zane jedynie z obs ug aparatury.

7. MONTA APARATURY
Wymontowane na czas transportu mierniki i inne aparaty nieodporne na wstrz sy
nale y zabudowa zgodnie z ich przeznaczeniem i pod czy odpowiednie przynale ne im
przewody, opisane zgodnie z dokumentacj . Aparaty s odpowiednio opisywane dla
atwiejszego okre lenia ich przynale no ci.

8. NASTAWY ZABEZPIECZE I INNEJ APARATURY
Je eli nastawy nie s podane w projekcje technicznym, lub uj te w zamówieniu to ich
wykonanie nale y do zamawiaj cego lub inwestora.
9. KONSERWACJA I PRZEGL D ROZDZIELNICY
Przegl du i konserwacji ca ej rozdzielni lub niektórych obwodów nale y wykona po
ka dym ci kim zwarciu, lub d szej przerwie beznapi ciowej.
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9.1. Konserwacja aparatury (wy czniki, roz czniki i inne)
Przegl du i konserwacji aparatury takiej jak: wy czniki, roz czniki, falowniki,
softstarty, sterowniki i innej nale y wykonywa zgodnie z zaleceniami producenta, zawartymi
w dokumentacji techniczno ruchowej powy szej aparatury.

9.2. Przegl dy

czników, styczników i podstaw bezpiecznikowych

Przegl du tego dokonywa przy wyj tych cz onach ruchomych lub wysuwnych,
wyj tych wk adkach bezpiecznikowych. Podczas wykonywania tego przegl du zwróci
uwag na wszelkiego rodzaju lady przegrzania lub nadpalenia styków, komór ukowych lub
innych elementów aparatury. Przegl d nale y wykonywa zgodnie z zaleceniami producenta
danej aparatury.

9.3. Przegl d zacisków odp ywowych
Przegl d ten obejmuje sprawdzenie trwa
i ewentualne dokr cenie lu nych.

ci po czenia przewodów w zaciskach

9.4. Przegl d stanu po cze szyn miedzianych
Przegl d oszynowania rozdzielni powinien by wykonywany raz na trzy lata.
Elementy stykowe nale y starannie oczy ci . Uszkodzone na skutek eksploatacji ruby i inne
elementy czeniowe nale y zast pi nowymi tej samej klasy i o tych samych parametrach.
ruby nale y skr ca kluczem dynamometrycznym. W przypadku rub M8-20Nm, natomiast
dla rub M10-40Nm. Podczas przegl du oszynowania nale y zwróci uwag na cz ci
izolacyjne które nale y oczy ci suchym i czystym p dzlem lub najlepiej spr onym
powietrzem.

9.5. Konserwacja mechanizmów konstrukcyjnych i pow ok malarskich
Zawiasy drzwiczek, elementy lizgowe, rolki i inne elementy ruchome konstrukcji
no nej obudowy nale y przynajmniej raz w roku smarowa smarem trwa ym. Oczyszczanie
pow ok malarskich z zabrudze nale y wykonywa przy u yciu czystej szmatki.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia (ubytku) pow oki malarskiej nale y j uzupe ni
nak adaj c p dzlem farb epoksydow podk adow a po up ywie kilku godzin farb
epoksydow nawierzchniow .
Uwaga:
Wszystkie czynno ci konserwacyjne powinna wykonywa
kwalifikacjach.

osoba o odpowiednich
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10. PRZYGOTOWANIE ROZDZIELNICY DO TRANSPORTU
Rozdzielnice transportowane s w zestawach transportowych po dwa pola lub
w zestawach okre lonych przez producenta.
Pola rozdzielni pakowane s w folie chroni
j przed wilgoci , nast pnie przy
yciu podno nika wid owego odbywa si za adunek na samochód transportowy. Tak
za adowane pola rozdzielni zabezpieczone s przed przemieszczaniem przy u yciu
towników i specjalnych pasów transportowych.
Aparaty nieodporne na wstrz sy transportowane s oddzielnie w specjalnych
opakowaniach. Ca y za adunek wykonywany jest przez producenta rozdzielni.

11. USTAWIENIE I MONTA ROZDZIELNI
Ustawienie rozdzielni powinno si odbywa w nast puj cy sposób:
Ustawione w jednym rz dzie zestawy transportowe nale y dok adnie wyrówna
wzgl dem siebie. Nale y zwróci uwag na to, aby rozdzielnice by y ustawione
pionowo.
Konstrukcje zestawów transportowych nale y skr ci ze sob przy u yciu kompletów
rub M8.
Przed przyst pieniem do skr cania ze sob zestawów nale y zdemontowa tylne
os ony rozdzielni.
Szyny zbiorcze jak równie PE i N nale y skr ci w miejscach podzia u na zestawy
transportowe ( przy prawid owym ustawieniu i skr ceniu pól otwory szyn powinny
pasowa ).
Systemów szyn nie wolno napr
i rozci ga by nie powodowa dodatkowych
napr
na izolatorach.

12. URUCHOMIENIE
Uruchomienie rozdzielni powinno obejmowa :
czenie napi cia sterowniczego, je eli rozdzielnia jest wyposa ona w uk ad SZR,
SPZ lub inn automatyk , lub te innego rodzaju sterowanie wymagaj ce oddzielnego
zasilania.
Skontrolowanie wyposa enia ochronnego i monitoruj cego, oraz blokad
mechanicznych i elektrycznych przy zastosowaniu automatyki w rozdzielni.
Doprowadzenie przewodów zasilaj cych do rozdzielni i wykonanie pomiaru izolacji.
Uwaga: Przed pomiarem izolacji otworzy zabezpieczenia obwodów :
- si owych z aparatami pó przewodnikowymi
- pomiarowych , monitorowania i pomocniczych .
Wykonanie pomiaru izolacji bez otwartych w/w obwodów grozi uszkodzeniem
aparatury podczas pomiaru .
Sprawdzenie czy wszystkie zabezpieczenia odp ywowe s wy czone.
Sprawdzenie prawid owo nastaw zabezpiecze .
Po prawid owych odczytach stanu izolacji i kontroli nastaw zabezpiecze podanie
napi cia zasilania.
Sprawdzenie prawid owo odczytów aparatury monitoruj cej.
Stopniowe za czanie obwodów odp ywowych.
Za czenie uk adów automatyki i sterowania.
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