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Wprowadzenie

Wszystkie czynności związane z obsługą lub utrzymaniem urządzeń powinny być
wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia.
Jeżeli pracownicy nie mają takich uprawnień, należy się zwrócić do serwisu
technicznego lub ośrodka szkoleniowego firmy Schneider Electric.

Serwis Techniczny: specjaliści zapewniają
usługi dostosowane do potrzeb klientów
■■ umowy o rozszerzenie gwarancji związane ze sprzedażą nowego sprzętu,
■■ nadzorowanie montażu urządzeñ SN,
■■ doradztwo techniczne, ocena stanu instalacji, ekspertyzy,
■■ umowy serwisowe dostosowane do warunków eksploatacji,
■■ serwis prewencyjny - regularny lub warunkowy,
■■ serwis naprawczy w przypadku całkowitej lub częściowej awarii sprzętu,
■■ dostawa części zamiennych,
■■ remont sprzętu oraz modernizacja instalacji w celu umożliwienia korzystania z
nowych technologii i przedłużenia okresu użytkowania urządzeń dzięki
umiarkowanym inwestycjom.

W celu uzyskania oceny stanu sprzętu i doradztwa prosimy kontaktować się z
Serwisem Technicznym firmy Schneider Electric:
tel. +48 22 511 84 64
tel. +48 801 171 500
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Przegląd

© - Schneider Electric- 2011. Schneider Electric, logo Schneider Electric oraz ich
znaki rozpoznawcze na różnych nośnikach są znakami zastrzeżonymi firmy
Schneider Electric. Inne znaki wymienione w niniejszym dokumencie, zastrzeżone
lub nie, są własnością ich posiadaczy.

Odpowiedzialność

Nasze urządzenia są kontrolowane i testowane na etapie produkcji, zgodnie z
obowiązującymi normami i przepisami.
Właściwe działanie i trwałość sprzętu zależą od przestrzegania wskazówek
dotyczących montażu, uruchomienia i użytkowania zawartych w niniejszej instrukcji.
Nieprzestrzeganie tych zaleceń może spowodować unieważnienie gwarancji!
Należy przestrzegać każdego zalecenia prawa krajowego, które nie jest sprzeczne
ze wskazówkami zawartymi w niniejszym dokumencie, zwłaszcza jeżeli dotyczą one
bezpieczeństwa użytkowników i urządzeń.
Schneider Electric nie przyjmuje odpowiedzialności za skutki:
■■ nieprzestrzegania zaleceń niniejszej instrukcji, zawierającej odniesienia do
międzynarodowych przepisów prawa,
■■ nieprzestrzegania wskazówek dostawców kabli i akcesoriów przyłączeniowych w
czasie montażu i uruchamiania,
■■ ewentualnych trudnych warunków (wilgoć, zanieczyszczenie, itp.) występujących
w bezpośrednim sąsiedztwie sprzętu nie przystosowanego lub nie chronionego
przed ich działaniem.
Instrukcja nie zawiera opisu procedury trwałego odłączania urządzeń, którą należy
stosować. Opisane w instrukcji czynności wykonywane są na sprzęcie odłączonym
od napięcia (w trakcie montażu) lub trwale odłączonym (nie podlegającym
eksploatacji).

Przypomnienie normalnych warunków
działania (zgodnie z normą PN-EN 62271-1)

* Dopuszczalna temperatura otoczenia
Temperatura powietrza otoczenia powinna zawierać się w przedziale między -15° C
a + 40° C.
Średnia wartość temperatury w ciągu 24 godzin nie powinna przekraczać 35°C.
* Wysokość posadowienia
Sprzęt elektryczny wysokiego napięcia spełnia wymogi norm europejskich i może
być używany na wysokości nie przekraczającej 1000 m.
Na wyżej położonych terenach należy uwzględnić zmniejszenie wytrzymałości
dielektrycznej.
W takim przypadku należy skontaktować się z Działem Handlowym firmy Schneider
Electric.
* Zanieczyszczenie powietrza
W powietrzu otoczenia nie może być pyłu, dymu, gazu powodującego korozję lub
łatwopalnego, pary wodnej ani soli.
* Dopuszczalna wilgotność powietrza
Średnia wilgotność powietrza w ciągu 24 godzin nie powinna przekraczać 95%.
Średnia wartość ciśnienia pary wodnej w ciągu 24 godzin nie powinna przekraczać
22 mbar.
Średnia wilgotność powietrza w ciągu miesiąca nie powinna przekraczać 90%.
Średnia wartość ciśnienia pary wodnej w ciągu miesiąca nie powinna przekraczać
18 mbar.
W przypadku gwałtownej zmiany temperatury, wynikającej z nadmiernej wentylacji,
wysokiej wilgotności powietrza lub napływu ciepłego powietrza, może wystąpić
kondensacja pary wodnej. Kondensacji można zapobiec dzięki właściwemu
urządzeniu pomieszczenia lub budynku (odpowiednia wentylacja, osuszacze
powietrza, ogrzewanie, itp.).
Gdy średnia wartość poziomu wilgotności przekroczy 95 %, zaleca się podjęcie
odpowiednich środków naprawczych. Serwis Posprzedażny firmy Schneider Electric
zapewnia pomoc techniczną i doradztwo (patrz Otwarcie osłony przedziału
kablowego).

AMTNoT131-08
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FBX

Przegląd

Szczególne zalecenia dotyczące
eksploatacji i operacji wykonywanych na
urządzeniach pod napięciem
Podczas uruchamiania i zwykłego użytkowania sprzętu należy przestrzegać
ogólnych wskazówek bezpieczeństwa dotyczących urządzeń elektrycznych
(rękawice, pomost izolacyjny, itp.), jak również zaleceń dotyczących obsługi.
Każdą rozpoczętą operację należy dokończyć.
Czasy operacji podane w tabelach utrzymania mają charakter orientacyjny i zależą
od warunków budowy.

Inne instrukcje, z którymi należy się zapoznać
■■ AMTNoT110-08

FBX

Wytyczne budowlane

■■ AMTNoT132-08

FBX

Użytkowanie i utrzymanie

Narzędzia niezbędne do wykonania
czynności opisanych w niniejszej instrukcji
(poza zakresem dostawy)
łom
nożyce
klucze płaskie 7, 13, 17
2 klucze płaskie 16
klucz zapadkowy + przedłużka z nasadkami 8 ; 10 ; 13 ; 16
klucz dynamometryczny

Symbole i oznaczenia
Kod produktu zalecanego i sprzedawanego przez firmę Schneider
Electric
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Wartość momentu dokręcania Na przykład: 1.6 daN.m

1.6

10

Odnośnik do legendy

UWAGA!
Zachować ostrożność! Środki ostrożności pozwalające uniknąć
wypadku lub obrażeń
ZAKAZ!
Czynność niedozwolona! Nieprzestrzeganie tego zalecenia grozi
niebezpieczeństwem
INFORMACJA - PORADA
Należy zwrócić na ten punkt szczególną uwagę

Momenty dokręcania dla standardowych
połączeń (śruba + nakrętka)
Wymiary

6

Śruby stalowe ocynkowane, Śruby nierdzewne
bez smaru (daN·m)
smarowane (daN·m)
klasa 6.8

klasa 8.8

A2-70

M6

0.7

0.9

0.7

M8

1.6

2.1

1.6

M 10

3.2

4.3

3.2

M 12

5

6.6

5

M 14

8.7

11.6

8.7

M 16

13.4

17.9

13.4
AMTNoT131-08

Prezentacja

FBX

Niniejsza instrukcja dotyczy rozdzielnic SN serii FBX-C i FBX-E dla 12, 17,5 i 24 kV.

Identyfikacja rozdzielnicy FBX
Tabliczka znamionowa zawiera charakterystykę rozdzielnicy.

FBX-C / 24-16 / C-C-T1
Rozdzielnica
Typ:
C = kompaktowa
E = z możliwością
rozbudowy
Napięcie znamionowe
24 kV
Prąd zwarciowy
znamionowy

16 kA

składowe
rozdzielnicy
PolaPola
składowe
rozdzielnicy
C
T1
T2
R
RE
M1
M2
M3
M4
Sb

AMTNoT131-08

C -=pole
liniowe
z rozłącznikiem
Odpływ
kablowy
z rozłącznikiem
T1=- pole
transformatorowe
z rozłącznikiem
i bezpiecznikiem
Odpływ transformatorowy
z rozłącznikiem
lub bezpiecznikami
T2=- pole
transformatorowe
z wyłącznikiem
Odpływ
transformatorowy
z wyłącznikiem
R -=pole
liniowe
bez aparatu
bez uziemnika
Odpływ
kablowy
bezpośredni
RE=-Odpływ
pole liniowe
bez
aparatu
z uziemnikiem
bezpośredni z uziemnikiem
M1=-Pole
pole pomiarowe
pomiarowe zz przyłączami
przyłączami kablowymi
kablowymi
M2=-Pole
pole pomiarowe do rozbudowy zpoprawej
prawejstrony
stronie
M3=-Pole
pole pomiarowe do rozbudowy zpolewej
lewejstrony
stronie
M4=-Pole
pole pomiarowe do rozbudowy z(po
obu
stron lub lewej stronie)
prawej
Sb=- Pole
pole sprzęgłowe
szynowe z rozłącznikiem
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Prezentacja

FBX

Prezentacja rozdzielnicy FBX-C (rozdzielnica bez możliwości rozbudowy)
10
9
1
2

11

3
4

5
6

7

8

Legenda
1 Osłona wskaźników obecności napięcia i przedziału niskiego napięcia
2 Panel sterowniczy
3 Wkładki bezpiecznikowe
4 Osłona bezpiecznika
5 Osłona przedziału bezpiecznikowego
6 Osłona przedziału kablowego
7 Przyłącze SN
8 Wspornik kablowy przestawialny
9 Uchwyt transportowy
10 Zdejmowana pokrywa górna do przyłączenia niskiego napięcia
11 Tabliczka znamionowa

8
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FBX

Prezentacja

Prezentacja rozdzielnicy FBX-E (rozdzielnica z możliwością rozbudowy)

Legenda
1 Moduł rozbudowujący
2 Połączenie szyn zbiorczych
3 Górny punkt przyłączenia jednostki funkcjonalnej
4 Punkty przyłączenia jednostek funkcjonalnych
5 Panel sterowniczy
6 Osłona wskaźników obecności napięcia i przedziału niskiego napięcia
7 Osłona dostępu do modułu rozbudowującego
8 Osłona przedziału bezpiecznikowego
9 Osłona przedziału kablowego
10 Tabliczki znamionowe

AMTNoT131-08
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Prezentacja

FBX

Prezentacja pól pomiarowych
Pole M1
Przyłącza kablowe

Pole M2
Rozbudowa po prawej

1
3
4

Pole M3
Rozbudowa po lewej

5
6
7
2
Legenda
1		 Tabliczka znamionowa
2		 Osłona mocowana śrubami
3		 Połączenie szyn zbiorczych
4		 Przepust
5		 Przekładnik prądowy
6		 Przekładnik napięciowyy
7		 Przyłączenie SN

Pole M4
Rozbudowa z obu stron

10
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FBX

Do rozbudowy po prawej lub po lewej
Brak możliwości
rozbudowy

Możliwość rozbudowy

23
8
8
1

5

2

6

2

7

1

5

2
9
3

3

4
Pole C ”z możliwością rozbudowy”

4
Pole T1 ”brak możliwości rozbudowy z prawej strony”

Brak możliwości
rozbudowy

1
2

3

4
Pole RE ”brak możliwości rozbudowy z lewej strony”

23
24

10
11

13

12

Legenda
1 Gniazdo napędu uziemnika odpływu kablowego
2 Wskaźnik stanu uziemnika
3 Blokada osłony przedziału kablowego
4 Etykieta z oznaczeniem
5 Wskaźnik stanu rozłącznika
6 Gniazdo napędu rozłącznika
7 Gniazdo napędu rozłącznika
8 Zwolnienie blokady rozłącznika
9 Wskaźnik zadziałania bezpiecznika
10 Wskaźnik stanu wyłącznika
11 Gniazdo napędu wyłącznika
12 Blokada wyłącznika
13 Wskaźnik zadziałania przekaźnika 			
zabezpieczającego
14 Zwolnienie blokady odłącznika
15 Wskaźnik stanu odłącznika
16 Gniazdo napędu odłącznika
17 Tabliczka znamionowa
18 Przekładniki napięciowe
19 Przekładniki prądowe
20 Odpływ kablowy
21 Szyny zbiorcze
22 Lokalizacja dźwigni awaryjnej (przełącznik lub 		
wyłącznik)
23 Licznik manewrów (opcja)
24 Przycisk uruchamiający (opcja)

16
1

15

2

14

3

Pole T2
AMTNoT131-08
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FBX

Prezentacja

Prezentacja paneli sterowniczych napędu
silnikowego (patrz legenda na stronie 11)
■■ Pole C, napęd silnikowy: specjalny otwór na awaryjny napęd rozłącznika.

■■ Pole T1, napęd silnikowy: specjalny otwór na awaryjny napęd rozłącznika.

■■ Pole T2, napęd silnikowy: specjalny otwór na awaryjny napęd wyłącznika.

12
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Prezentacja paneli sterowniczych pól pomiarowych (patrz legenda na
stronie 11)
21

17

18

18

19

19

20

Pole M1

Pole M2

21

21

21

18

18

19

19

20
Pole M3

20

17

17
Pole M4

Prezentacja panelu sterowniczego pola ”Sb” (patrz legenda na stronie 11)
8

17

21
6

2
1

5

22
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Opakowanie - Magazynowanie

FBX

Opakowanie rozdzielnicy FBX
■■ Transport drogowy i kolejowy:
□□ dwie plastykowe taśmy mocujące do palety,
□□ pokrowiec z plastykowej folii ochronnej.

Wskazówki dotyczące
przeładunku i
rozpakowywania
■■ Opakowanie jednostki funkcjonalnej do transportu lotniczego i morskiego:
□□ pokrowiec termozgrzewalny z pochłaniaczami wilgoci,
□□ wewnątrz drewnianej skrzyni.

■■ Stan dostarczanego sprzętu:
1 rozłączniki, odłączniki i wyłączniki w stanie ”otwarte”,
2 uziemniki w stanie ”zamknięte”.

Szczególne zalecenia transportowe
Należy uniemożliwić ześlizgnięcie się lub przechylenie rozdzielnicy FBX. W takim
przypadku należy zaklinować lub przytwierdzić paletę transportową do skrzyni
ciężarówki.
Rozdzielnica FBX powinna zostać dostarczona na miejsce przeznaczenia w swoim
oryginalnym opakowaniu.
Należy przestrzegać wskazówek widniejących na kartce przyczepionej
z przodu rozdzielnicy.

Niepodłączona rozdzielnica nie powinna być
przechowywana przed montażem dłużej niż
6 miesięcy.
+ 50° C

- 25° C

W przypadku wszelkich odstępstw od powyższych wymagań
lub czasu magazynowania dłuższego niż 6 miesięcy, należy
skonsultować się z firmą Schneider Electric.

14

Jeżeli rozdzielnica nie zostanie zamontowana od razu po dostawie, może być
przechowywana przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy w następujących
warunkach:
■■ Sprzęt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
■■ Części rozpakowane w celu przeprowadzenia kontroli powinny zostać ponownie
zapakowane w oryginalne opakowania.
■■ Pomieszczenie magazynowe powinno chronić sprzęt przed działaniem czynników
degradujących, takich jak: woda, para wodna, zasolone powietrze, wszelkie
zanieczyszczenia, mikroorganizmy.

AMTNoT131-08

Rozpakowywanie - Przeładunek

FBX

Uwaga!
Aż do przewiezienia na miejsce montażu, a także w czasie
ewentualnego przechowywania, rozdzielnica FBX powinna znajdować
się na palecie, w oryginalnym opakowaniu.

Rozpakowywanie
Jednostki funkcjonalne można rozpakować wyłącznie w miejscu ich montażu.
Niezbędne narzędzia:
□□ Nożyce - w przypadku opakowania do transportu drogowego i kolejowego
□□ Łom - w przypadku opakowania do transportu lotniczego i morskiego.
W czasie operacji przeładunkowych należy używać rękawic stosowanych do tego
typu prac

Odzysk opakowań
Po rozpakowaniu rozdzielnicy należy posegregować opakowania (pokrowiec,
drewniana podłoga, itp.) i przekazać je do odzysku.

Przeładunek
od 1 do 4 funkcji

W przypadku transportu na palecie nie należy przechylać rozdzielnicy.
Należy zwrócić uwagę na informację o środku ciężkości urządzenia.

od 1 do 4 funkcji

W przypadku transportu za pomocą zawiesia, należy użyć obu
uchwytów transportowych rozdzielnicy.

>45°

5 funkcji

Tablicę można przenosić:
■■ za pomocą zawiesi, wykorzystując 4 zaczepy,
■■ na dwóch ręcznych wózkach paletowych ustawionych na dwóch
końcach.

Zawartość opakowania
Oprócz urządzenia, standardowe opakowanie zawiera instrukcje montażu, obsługi i
utrzymania, jak również dźwignie do obsługi urządzenia.
W zależności od konfiguracji rozdzielnicy, w opakowaniu mogą się znajdować także
inne akcesoria (bezpieczniki, śruby, pokrywy, itp.).
AMTNoT131-08
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FBX

Mocowanie do podłoża

Otwarcie osłony przedziału kablowego
■■ Uziemnik powinien być zamknięty (zobacz temat Inne instrukcje na stronie 6, z
którymi należy się zapoznać).

1 Unieść blokadę
2 Chwycić i podnieść osłonę.

3 Pociągnąć osłonę ku sobie i wyjąć ją.

16
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Mocowanie do podłoża

FBX

Wyjątek dla pól R i Sb:
Przed zdjęciem osłony należy odkręcić rygiel blokujący zamocowany śrubą CBHC
M6x16.
Po nałożeniu osłony należy ponownie zamocować rygiel i przykręcić go śrubą CBHC
M6x16.

Mocowanie do podłoża
Ustawić i zamocować rozdzielnicę FBX do betonowej posadzki lub konstrukcji
nośnej za pomocą 4 śrub M10 (klasa Montaż kabli z podłogą zakrywającą) z okrągłą
płaską podkładką (średnica zewnętrzna 30 mm, grubość 3 mm). Dla mocowań
tylnych są dwie możliwości rozmieszczenia.
Podczas mocowania do podłoża nie można dopuścić do odkształceń. Zaklinować w
razie potrzeby.

Widok z góry
Patrz: Wytyczne budowlane
(AMTNoT110-08).

Mocowanie Punkty zakotwienia

Moment
dokręcania

Standard 1 lub 3 ; 4 ; 6 ; 8
Opcja
2;5;7;9
FBX-M
1;4;6;8

4

4

3
2

AMTNoT131-08

9

5

1

8

FBX-C
C

C

T1

6

7

17

FBX

Uziemienie rozdzielnicy FBX

Pozycja zacisku uziemiającego
■■ Zacisk uziemiający znajduje się w przedziale kablowym rozdzielnicy FBX, na
lewej bocznej ścianie.

Przyłączenie przewodu uziemiającego
■■ Przetrzeć lekko powierzchnie kontaktowe.

■■ Przyłączyć zacisk uziemiający do instalacji uziemienia budynku (śruba HM12).

Przewód łączący z instalacją uziemienia i śruby nie wchodzą w zakres
dostawy.

■■ Opcja: Dostawa śruby H M12x35.

18
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Przyłączenie kabli średniego
napięcia
Standardowe wyposażenie FBX do 24 kV
Rozdzielnica FBX została wyposażona w izolatory przepustowe typu PF250 lub
PF630.
C / T2 / T1 (opcja):
Izolator przepustowy PF630 NF-EN 50181, typ przyłączenia C (lr: 630 A ;
Ø M16 0/-0,04 mm)

T1 (podstawa):
Izolator przepustowy PF250 NF-EN 50181, typ przyłączenia A (lr: 250 A ; styk
Ø M7,9 +0,02/-0,05 mm)

Stożki przyłączeniowe izolatorów
przepustowych wg NF-EN 50181
Pole rozdzielnicy

Stożek przyłączeniowy, typ A (250 A)
Stożek przyłączeniowy, typ C (630 A)

R/RE

C

T1

T2

X

X

X (opcja)

X

...

...

X

...

Przyłączenie kabli
Dostęp do przedziałów kablowych możliwy jest z przodu rozdzielnicy.
Zdjąć osłony przedziałów kablowych (rozdział Mocowanie do podłoża).
W czasie montażu należy przestrzegać odpowiednich zaleceń
dotyczących bezpieczeństwa.
Nałożyć zaślepki izolujące na niewykorzystane izolatory przepustowe.

Uwaga:
Czerwone korki zamontowane w momencie dostawy stożów na belkach
poprzecznych, nie są korkami izolujcymi!

Ogólne zalecenia dotyczące przyłączenia
Należy rygorystycznie przestrzegać momentów dokręcania oraz
instrukcji montażu, dostarczonej przez producenta głowicy wtykowej.
Przetrzeć odłączalne wtyki i przepusty suchą szmatką.
Natłuścić smarem silikonowym dostarczonym wraz z głowicami wtykowymi.

Przyłącze typu A
Ustawić i włożyć kabel w strzemię mocujące.
Nałożyć głowicę wtykową bez użycia narzędzi, a następnie zacisnąć ręcznie kabłąk
mocujący. Zgodnie z zaleceniami niektórych dostawców w przypadku pierwszego
wtyku używa się zwykle przewodów dostarczanych wraz z głowicami wtykowymi, w
celu zapewnienia próżni między izolatorem przepustowym a głowicą wtykową. W
czasie tej operacji kabel powinien ułożyć się naturalnie wewnątrz strzemienia
mocującego.

AMTNoT131-08
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Przyłączenie kabli średniego
napięcia

FBX

Przyłączenie typu C
Należy kierować się zaleceniami producenta głowic wtykowych, w szczególności w
zakresie wartości momentu dokręcenia.
Orientacyjnie, maksymalne dopuszczalne momenty dokręcenia wynoszą 4 daNm w
przypadku śrub mosiężnych i 8,4 daNm w przypadku śrub stalowych.

2

1
2
3
4

1

4

Styk śrubowy
Płytka mocująca
Łącznik mocujący
Kabłąk mocujący

3

Typ A (250 A)

2

1 Izolator przepustowy ze stożkiem zewnętrznym
2 Płytka mocująca
3 Styk śrubowy

3

1

20 - 35 mm
Głębokość
wkręcania

Typ C (630 A)

20
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Przyłączenie kabli średniego
napięcia

FBX

Mocowanie kabli i przyłączenie przewodów
uziemiających

Umieścić regulowane wsporniki kablowe, w zależności od typu zamocowania (patrz
poniżej) i charakterystyki kabla.
Dopasowanie odbywa się w pionie i w poziomie.
Zamocować kable za pomocą strzemion lub łączników, tak, aby
izolator przepustowy ze stożkiem zewnętrznym nie podlegał
naprężeniu ani rozciąganiu.
Łączniki z haczykami
■■ Montaż 1 kabla na fazę:
1 regulowanie wysokości w 3 stałych położeniach.
2 regulowanie głębokości - 2 boczne prowadnice.

2

1

■■ Montaż wspornika kabla dla mocowania za pomocą łącznika z haczykami.
3 trzy śruby (M 8) do mocowania przewodów uziemiających.

■■ Montaż łączników z haczykami.

AMTNoT131-08
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Przyłączenie kabli średniego
napięcia

FBX

Łączniki śrubowe
Takie mocowanie jest obowiązkowe dla przyłączenia 2 kabli na fazę lub
1 kabla na fazę z ogranicznikiem przepięć.
Należy odpowiednio dobrać głowice wtykowe, gdyż głębokość
przedziału jest ograniczona.
Montaż 1 kabla dla jednej fazy:
1 regulacja wysokości
2 regulacja głębokości
3 punkty łączące splotu uziemiającego kable:
■■ śruba standardowa: H M8 1.5

2

■■ śruba dodatkowa: H M10

3

1

3

Montaż 2 kabli dla jednej fazy:
1 regulacja wysokości
2 regulacja głębokości
3 sześć śrub mocujących sploty uziemiające kable:

2

■■ śruba standardowa: H M8

1.5

■■ śruba dodatkowa: H M10

3

1

3

■■ Montaż łączników w polu C.
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Przyłączenie kabli średniego
napięcia

FBX

■■ Pojedyncze złącze kabla + ogranicznik przepięć.

maks. ok. 445 mm

■■ Podwójne złącze kabla (dwa kable na fazę).

maks. ok. 445 mm

■■ Ponownie założyć osłonę:
1 Blokada powinna być uniesiona do oporu.
2 Założyć i wsunąć w dół osłonę, a następnie sprawdzić, czy blokada została
opuszczona.
Do montażu elementów mocujących ogranicznika przepięć i wsporników kabli
niezbędne są dodatkowe wsporniki blaszane.
Wsporniki blaszane są dostępne na zamówienie w firmie Schneider Electric.
Uwaga!:
Mocowanie zapewnia wytrzymałość na siły elektrodynamiczne
generowane przez prąd zwarciowy, lecz nie jest wystarczające do
manewrowania kablami po przyłączeniu.

AMTNoT131-08
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Przyłączenie kabli średniego
napięcia

FBX

Montaż kabli z podłogą zakrywającą (opcja)

■■ Położyć całą podłogę na powierzchni, w miejscu lokalizacji tablicy (z 2 kablami na
fazę dla funkcji C).

Widok z góry

C

C

T2

■■ Postawić rozdzielnicę FBX na podłodze.
■■ Przymocować rozdzielnicę do podłoża (patrz Mocowanie do podłoża).

■■ Zdjąć przednią, dolną belkę poprzeczną (1) (4 śruby z łbem sześciokątnym M8).

■■ Z dna pierwszego pola C, wyciągnąć:
□□ 6 zatyczek (2),
□□ płytę przednią (3),
□□ płytę tylną (4).

L1

L2

L3

■■ Poprowadzić 3 kable od pierwszego podłączanego pola.
■■ Ustawić i zamocować płytę (4) zgodnie z oznaczeniami kabli.

4
Widok z góry
24
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Przyłączenie kabli średniego
napięcia

FBX

■■ Uciąć kable na odpowiednią długość.
■■ Odciąć i wsunąć każdy przepust kabla na właściwy kabel.

Widok z góry

■■ Zarobić wtyki do podłączenia.
■■ Podłączyć i docisnąć kable.
■■ Wpiąć zatyczki (2) w odpowiednich miejscach.

2

Widok z góry

■■ Przełożyć 3 kolejne kable.
■■ Ustawić i zamocować płytę przednią (3) w zależności od oznaczeń kabli (6 śrub z
łbem sześciokątnym M6).

3
■■ Wykonać tą samą procedurę co w przypadku przyłączania 3 pierwszych kabli.
■■ Założyć na miejsce belkę poprzeczną (1).

AMTNoT131-08
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FBX

Przyłączenie kabli średniego
napięcia
Montaż 3 kabli na fazę (opcja)
■■ Zestaw części do wspornika połączeń wtykowych.

■■ 1 Ustawić narożnik z lewej strony, poziomo.
■■ 2 Wsunąć naciętą nakrętkę między płytkę i ściankę.
■■ Dokręcić i zacisnąć pierwszą śrubę.

■■ Ustawić narożnik w położeniu poziomym.
■■ 3 Przebić płytkę przez drugi otwór (wiertło Ø 8,5mm).

■■ 4 Wsunąć naciętą nakrętkę między płytkę i ściankę.
■■ Dokręcić i zacisnąć drugą śrubę.

■■ 5 Zamocować sztabę na tym narożniku (śruba z łbem sześciokątnym M8x40).

26
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Przyłączenie kabli średniego
napięcia

FBX

■■ 6 Zamocować drugi narożnik.
■■ Ustawić narożnik tak samo jak ten naprzeciwko.
■■ 7 Zaznaczyć 2 otwory.

■■ Zdjąć narożnik.
■■ Sprawdzić, czy przyległa komora jest dostępna i odsłonięta.
■■ 8 Nawiercić 2 otwory (wiertło Ø 8,5mm).

■■ Przyłożyć ponownie narożnik.
■■ Włożyć śruby poprzez komorę przyległej funkcji.
■■ Przykręcić i docisnąć.
■■ Wyjąć sztabę.

■■ Ustawić i przymocować wspornik (9) za pomocą rozpórek (10).
Uwaga: wspornik jest odwrócony względem dwóch pozostałych.
■■ Podłączyć kable.
■■ Zamontować sztabę po podłączeniu drugiego kabla na fazę.

Sztaba

10

9
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FBX

Rozbudowa rozdzielnicy
(seria FBX-E)
Poziomy interwencji
Poziom

Definicja

1

Operacje zalecane w instrukcji “montaż - obsługa - utrzymanie”,
przeprowadzane przez pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia i
przeszkolonych z działania zgodnego z zasadami bezpieczeństwa.

2

Operacje złożone, wymagające specyficznych umiejętności i zastosowania
urządzeń wspomagających, zgodnych z procedurami opisanymi przez
producenta. Wykonywane przez pracowników producenta lub
wyspecjalizowanego pracownika technicznego regularnie szkolonego przez
producenta ze stosowania procedur i wyposażonego w odpowiednie
urządzenia.

3

Wszystkie prace związane z serwisem prewencyjnym lub naprawczym, prace
remontowe i rekonstrukcyjne zapewniane przez producenta.

Rozbudowę mogą przeprowadzać pracownicy posiadający kwalifikacje odpowiednie
do pracy z urządzeniami średniego napięcia stacji SN/nN i dysponujący niniejszą
instrukcją.
Umiejętności elektrotechniczne (poza dotyczącymi montażu mechanicznego)
wymagane do przeprowadzenia rozbudowy są takie same, jak umiejętności
niezbędne do przyłączenia SN za pomocą głowicy wtykowej.

Wskazówki dotyczące interwencji
Interwencja
Poziom 1

Szyny
Kable
zbiorcze

odłączone od
napięcia

odłączone od
napięcia

Rozłączniki Uziemniki
otwarte

zamknięte

Trwałe odłączenie jednostki funkcjonalnej
Należy stosować ogólne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące urządzeń
elektrycznych oraz szczególne zasady odnoszące się do sieci, której dotyczy trwałe
odłączenie.
Niezbędne narzędzia:
■■ nożyce
■■ klucze płaskie 13 ; 17
■■ 2 klucze płaskie 16
■■ klucz zapadkowy + przedłużka + nasadka 13
■■ klucz dynamometryczny
Niezbędne części:
■■ 1 jednostka funkcjonalna przyłączana
■■ 1 zestaw przyłączeniowy (patrz Akcesoria niezbędne do rozbudowy)

Trwałe odłączenie rozdzielnicy FBX

Rozdzielnica powinna być odłączona od napięcia, wszystkie rozłączniki powinny być
otwarte i uziemione. Wszystkie uziemniki powinny być zamknięte.
W czasie interwencji należy zredukować do minimum czas, w którym
stożki zewnętrzne izolatorów przepustowych nie są zakryte zaślepką.
Jeżeli z jakiegokolwiek powodu montaż zostanie wstrzymany na ponad 24 godziny,
zaślepki powinny koniecznie zostać założone i zamknięte.

Uwaga dotycząca korzystania z zaślepek
Ponieważ istnieją dwa typy zaślepek zamykających, należy zachować
ostrożność przy ich zastosowaniu.
Zaślepki izolujące: pozwalają podłączyć rozdzielnicę do napięcia. Osłona
ochronna dociska zaślepki.
Plastykowa pokrywa ochronna: znajduje się na przepustach, które zostaną
podłączone na miejscu. Pokrywa służy wyłącznie do ochrony przepustu przed
kurzem.
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Rozbudowa rozdzielnicy
(seria FBX-E)

FBX

■■ Widok przepustu bez żadnej osłony, tuż przed podłączeniem.

■■ Plastykowa pokrywa ochronna.
Pokrywy nie należy w żadnym wypadku zakładać na rozdzielnicę pod
napięciem.

■■ Zaślepka izolująca stosowana obowiązkowo do zamknięcia nieużywanych
przepustów rozdzielnic pod napięciem.
Na zdjęciu - zaślepka wtrakcie montażu niedociśnięta osłoną ochronną.

Akcesoria niezbędne do rozbudowy
1

2
4

6
5

Pudełko zawierające:
Legenda
1 Instrukcja przyłączenia przepustu
2 Ściereczka do czyszczenia
3 Rękawica
4 Tubka smaru
5 3 izolatory przepustowe
6 3 transformatory (w opcji)

3

7

8

Dodatkowe akcesoria
7 Uszczelka z gąbki
8 1 woreczek ze śrubami, zawierający:
□□ 2 tulejki dystansowe,
□□ 2 bolce prowadzące + 4 nakrętki M10,
□□ 2 śruby H M8x60 + podkładki okrągłe + nakrętki
□□ 1 śruba H M8x20 + podkładki okrągłe + nakrętka,

Wyposażenie jednostki funkcjonalnej
przyłączanej (patrz Akcesoria niezbędne do
rozbudowy)
Uziemienie znajduje się na rozdzielnicy rozbudowywanej. W jednostce
przyłączanej nie ma uziemienia.
Ustawić moduł przyłączany kilkadziesiąt centymetrów od rozdzielnicy
rozbudowywanej, na profilach klinujących.
AMTNoT131-08
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Rozbudowa rozdzielnicy
(seria FBX-E)

FBX

■■ Za pomocą 2 nakrętek M10 zamocować z tyłu bolec prowadzący (8).

■■ W taki sam sposób zamocować z przodu drugi bolec prowadzący (8).

■■ Dokręcić za pomocą 2 kluczy płaskich 16.

■■ Zdjąć osłonę przedziału kablowego (patrz: Otwarcie osłony przedziału
kablowego).

1

2

■■ Wykręcić pierwszą śrubę.
■■ Odkręcić drugą śrubę o kilka zwojów gwintu.

■■ Wybić młotkiem wkładkę mocującą.
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FBX

Rozbudowa rozdzielnicy
(seria FBX-E)
Wyposażenie rozdzielnicy rozbudowywanej
(patrz Akcesoria niezbędne do rozbudowy)
■■ Zdjąć osłonę przedziału kablowego (patrz Otwarcie osłony przedziału
kablowego).

■■ Wykręcić i zachować pierwszą śrubę ze ściany bocznej.
■■ W jej miejsce wstawić tuleję dystansową (<:xr ”8” 10>) a od środka przedziału
wsunąć wykręconą wcześniej śrubę
■■ Dokręcić nie blokując.

■■ Odkręcić drugą śrubę o kilka zwojów gwintu, a następnie wybić młotkiem wkładkę
mocującą
■■ Zachować śrubę.

■■ Zamocować za pomocą śruby drugą tuleję dystansową (8).
■■ Dokręcić nie blokując.

■■ Przykleić uszczelkę samoprzylepną pionowo przy krawędzi.

■■ Odciąć u dołu nadmiar uszczelki.

AMTNoT131-08
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FBX

Rozbudowa rozdzielnicy
(seria FBX-E)
Przygotowanie połączenia zestawu prętów na stole rozciąganym (wersja po
03/2008)
Naprzemiennie wykręcać 2 śruby mocujące osłonę zaślepek.

Zaślepki wywierają na osłonę lekki nacisk.

■■ Zdjąć osłonę.

■■ Założyć rękawice, aby wyjąć korki.
■■ Poruszać każdym korkiem na boki, aby powietrze dostawało się między korek a
przepust i jednocześnie ciągnąć do tyłu.

■■ Przetrzeć okolice 3 styków kulowych czystą ściereczką nie pozostawiającą
kłaczków.

■■ Założyć rękawicę (3) i nałożyć na styki cienką warstwę smaru (4).
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Rozbudowa rozdzielnicy
(seria FBX-E)

FBX

Przygotowanie izolatorów przepustowych (5)
■■ Przetrzeć każdy izolator przepustowy (5) ściereczką przewidzianą do tego celu
(2).

■■ Założyć rękawicę i nałożyć cienką warstwę smaru (4).

Umieszczenie złączy rozciąganych (6)
■■ Zdecydowanym ruchem nałożyć każdy izolator przepustowy na rurkę stykową.

■■ Przyłączyć 3 przewody uziemiające.
■■ Ustawić końcówki tak, jak na zdjęciu z boku.

2
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■■ Zamocować i dokręcić przewody za pomocą 1 śruby H M8x20 + podkładki
okrągłej + podkładki okrągłej dociskowej + nakrętki.
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FBX

Rozbudowa rozdzielnicy
(seria FBX-E)
Przygotowanie połączenia zestawu prętów na stole rozciąganym (wersja przed
12/2010)
■■ Oczyścić transformatory (6).
■■ Nasmarować powierzchnię wewnętrzną.

■■ Nasmarować powierzchnię zewnętrzną.

■■ Włożyć każdy transformator na swoje miejsce.

■■ Maksymalnie popchnąć każdy transformator.

■■ 3 transformatory są na swoim miejscu.

■■ Mocno wsunąć każdą końcówkę wraz z tuleją stykową.
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FBX

Rozbudowa rozdzielnicy
(seria FBX-E)
■■ Złącza rozciągane są na swoim miejscu.

■■ Przyłączyć 3 przewody uziemiające.
■■ Ustawić końcówki tak, jak na zdjęciu z boku.

■■ Zamocować i dokręcić przewody za pomocą 1 śruby H M8x20 + podkładki okrągłej
+ podkładki okrągłej dociskowej + nakrętki.

Przygotowanie przyłączenia szyn zbiorczych do dołączanej jednostki
funkcjonalnej.
■■ Zdjąć 3 pokrywy z białego plastiku.

■■ Przetrzeć okolice styków kulowych ściereczką do czyszczenia (2).

■■ Założyć rękawicę (3) i nałożyć na styki cienką warstwę smaru (4).

AMTNoT131-08
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Rozbudowa rozdzielnicy
(seria FBX-E)

FBX

Łączenie rozdzielnicy

Bolce prowadzące (8) umożliwią nakierowanie izolatorów przepustowych i zapewnią
odpowiednie ustawienie otworów w górnej części rozdzielnicy, które mają zostać
połączone śrubami.
■■ Powoli przysunąć jednostkę dołączaną do rozdzielnicy rozbudowywanej.

■■ Upewnić się, czy pierścień (czujnik wskaźnika prądu zwarciowego) znajduje się
dokładnie pośrodku każdego przepustu.

■■ Bolce naprowadzić na otwory.
■■ Nasunąć moduł dołączany.

■■ Z przodu założyć pierwsząśrubę (H M8x60 + podkładka okrągła dociskowa +
nakrętka).
■■ Dokręcić o kilka zwojów gwintu.

2
■■ Z tyłu założyć drugą śrubę (H M8x60 + podkładka okrągła dociskowa + nakrętka).
■■ Dokręcić o kilka zwojów gwintu.

2

■■ Nadal dokręcać naprzemiennie śruby z przodu i z tyłu, aż do zetknięcia się
powierzchni obu urządzeń.

■■ Zamocować każdą tuleję dystansową za pomocą 1 śruby H M8x12, od wewnątrz
przedziału kablowego rozdzielnicy rozbudowywanej.
Gdy połączenie zostanie wykonane, należy odczekać 15 minut przed
uruchomieniem urządzenia.

1
2
3.6

36

Zamocowanie do podłoża i przyłączenie
Zamocowanie do podłoża jednostki dołączanej powinno zostać wykonane zgodnie z
zaleceniami rozdziału.
Sprawdzić, czy jednostka dołączana nie została przekrzywiona podczas mocowania
do podłoża (w razie potrzeby podeprzeć).
Rozpocząć przyłączanie kabli zgodnie z zaleceniami z rozdziału.
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Montaż pokrywy ochronnej
(wyłącznie dla pola M)

FBX

Połączenie z lewej strony
2

2

4

Widok z góry

1

3.6

3

■■ Wkręcić 2 tuleje dystansowe (1) z podkładkami okrągłymi (2) w
górnych punktach mocowania.
■■ Nałożyć pokrywę (4).
■■ Zamocować pokrywę za pomocą 5 śrub M8 (3).

Połączenie z prawej strony
4

1
2

2

Widok z góry

3.6

3

■■ Wkręcić 2 tuleje dystansowe (1) z podkładkami okrągłymi (2) w
górnych punktach mocowania.
■■ Nałożyć pokrywę (4).
■■ Zamocować pokrywę za pomocą 5 śrub M8 (3).

AMTNoT131-08
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Montaż tylnego deflektora - pole M

FBX

Zastosowanie
Deflektor łuku wewnętrznego jest obowiązkowy w pomieszczeniu, którego wysokość
jest ≥ 2 m i < 2,4 m.

Montaż deflektora z tyłu pola M

1

3

■■ Zamocować z tyłu wspornik tylnego deflektora (1) za pomocą 5 nakrętek M8 (3).
■■ Ustawić rozdzielnicę FBX w docelowym położeniu.
Uwaga: Odległość od tylnej ściany nie powinna przekraczać 220 mm.

Widok z boku
■■ Wykręcić 3 śruby mocujące (4) ze zdejmowanej blachy ochronnej (2).

2

4
Widok z boku
■■ Przesunąć ruchomą blachę w dół, tak by oparła się o ścianę.
■■ Dokręcić 3 śruby mocujące (4).

220 mm max.

Widok z boku
■■ Szczegóły połączenia

4
2

1
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Przyłączenie przekładników do
jednostek funkcjonalnych
pomiarowych

FBX

Informacje ogólne
W celu uniknięcia ewentualnych uszkodzeń, przekładniki i izolatory przepustowe nie są przyłączane w fabryce. Przyłączenie odbywa się na
miejscu.
Kolejność faz w przedziale kablowym, od lewej do prawej:
■■ M2: L1, L2, L3
■■ M3: L3, L2, L1

Instalowanie przekładników w jednostce funkcjonalnej typu M2 lub M3

1

L1

2

L2 L3

2 4.8
1 4.8

Pole M3
■■ Stan dostawy: górne połączenie nie
jest przyłączone.
■■ Wykręcić 2 śruby (1).
■■ Wykręcić górną śrubę (2) mocowania
na izolatorze przepustowym.
■■ Obrócić połączenie o 180°.

■■ Zamocować połączenie do przekładnika
za pomocą 2 śrub M12 (1).
■■ Przykręcić końcówkę połączenia do
izolatora przepustowego za pomocą
śruby M16 (2).

Kierunek faz jest odwrotny
niż w jednostce
funkcjonalnej M2.

Montaż przekładników w jednostce funkcjonalnej typu M4
L1

1

L2 L3

2 6.8

1 4.8
2

Pole M4
■■ Stan dostawy: górne połączenie nie
jest przyłączone.
■■ Wykręcić 2 śruby (1).
■■ Wykręcić śrubę (3).
■■ Obrócić połączenie w pionie o 180°.
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■■ Przykręcić dolną część połączenia do
przekładnika za pomocą 2 śrub M12 (1).
■■ Zamocować drugi koniec do górnego
połączenia za pomocą śruby M12 (2).

■■ Przekrój przez jednostkę funkcjonalną
M4.
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Przyłączanie niskiego napięcia

FBX

Warunki interwencji (patrz Poziomy
interwencji)
Interwencja
Poziom 1

Szyny
Kable
zbiorcze
odłączone od
napięcia

odłączone
od
napięcia

Rozłączniki
otwarte

Uziemniki
zamknięte

Przepusty kablowe

Osłona
górna

Gotowe
otwory

Wykręcić 2 śruby podtrzymujące (3) i zdjąć panel sterowniczy.
Wykręcić 2 śruby (2) z osłony wskaźników, a następnie zdjąć ją, obracając wokół jej
osi.
Odkręcić i zdjąć górną osłonę, zamocowaną 2 śrubami (1).
Odkręcić osłonę przedziału bezpiecznikowego (4) nad panelem sterowniczym
(wykręcić 2 śruby).
Zdjąć osłonę przedziału kablowego. Poprowadzić zewnętrzne kable sterownicze (6)
i przyłączyć je do płaskich zacisków (5) zgodnie ze schematem okablowania
dostarczonym w ramach zamówienia.
Ponowne nałożenie osłon
Po przyłączeniu przewodów niskiego napięcia należy ponownie założyć osłony, w
kolejności odwrotnej niż podczas demontażu.
Inny możliwy sposób przyłączenia
Przewody niskiego napięcia można również przyłączyć za pośrednictwem gotowych
otworów po lewej lub prawej stronie rozdzielnicy (patrz rysunek na poprzedniej
stronie).
Aby nie uszkodzić przewodów, otwory wywiercone (lub otwory podłużne) powinny
zostać wyposażone w przepusty kabla lub osłonę na brzegach.
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FBX

Przyłączanie niskiego napięcia

Schematy okablowania
Poniższe schematy stanowią jedynie przykład.
Zapoznać się ze schematami dostarczonymi z tablicą.

Styki położenia rozłączika [-Q11]
Uruchamiane są mechanicznie przez odpowiedni rozłącznik, jednocześnie z
mechanicznym wskaźnikiem położenia “zamknięty - otwarty”.
Rozłączniki pomocnicze są ustawiane zgodnie ze schematem dostarczonym w
ramach zamówienia (inne możliwe ustawienia - patrz poniżej).
Schematy okablowania (schematy połączeń elektrycznych) są
dostarczane wraz z dokumentacją sprzętu.

Położenie krzywek po ustawieniu
otwarty

Rozłącznik
zamknięty otwarty

styk rozwierny
przyśpieszony
styk zwierny opóźniony

kierunek
ustawiania

styk zwierny przyśpieszony

styk rozwierny opóźniony

styk migowy
łącznik
pomocniczy
zamknięty

■■ Ustawianie krzywek rozłącznika pomocniczego
■■ Możiwe funkcje przełączania łącznika pomocniczego (program łączenia).

Styki położenia uziemnika [-Q81]
Uruchamiane są mechanicznie przez odpowiedni uziemnik, jednocześnie z
mechanicznym wskaźnikiem położenia “zamknięty - otwarty”.
Rozłączniki pomocnicze są ustawiane zgodnie ze schematem połączeń (inne
możliwe ustawienia - patrz poniżej).

AMTNoT131-08
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Przyłączanie niskiego napięcia

FBX

Standardowy schemat sterowania mechanicznego (typ AB2 - prąd zmienny)
dla funkcji C
Zewnętrzny
Zewnêtrzny
napęd silnika
napêd silnika

Otwarcie

Zamknięcie
Zamkniêcie

Schemat funkcjonalny

Styki położenia rozłącznika

Styki położenia
uziemnika

Zewnętrzne
Legenda
K11A: Przekaźnik otwarcia
K11E: Przekaźnik zamknięcia
Q11-M1: Napęd
Q11-S1: Styk położenia rozłącznika
Q11-V1: Mostek diodowy
Q81-S1: Styk położenia uziemnika
X1: Zaciski przyłączeniowe
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FBX

Standardowy schemat sterowania mechanicznego (typ AB3) dla funkcji C
Styki położenia
rozłącznika

Łącznik
pomocniczy

Styki położenia
uziemnika

Styki położenia
bliskiego / zdalnego

Łącznik
pomocniczy

Legenda
G1: Źródło zasilania dodatkowego
K10FF-K20FF-K220FF: Przekaźnik wyłączający
K10N-K20N-K220N: Przekaźnik włączający
K301: Pełna karta elektroniczna (przekaźnik, diody, ...)
M: Napędy
Q11-S1: Styki położenia rozłącznika
Q81-S1: Styki położenia uziemnika
S11: Łącznik lokalny/na odległość
S61: Przycisk uruchamiający
S62: Przycisk wyłączający
X1: Zaciski przyłączeniowe
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Przyłączanie niskiego napięcia

FBX

Zewnętrzne

Zewnętrzne
Schemat funkcjonalny

Otwarcie
Zamknięcie
Zamkniêcie

Zewnêtrzny
napêd
Zewnętrzny
silnika
napęd
silnika

Styki położenia rozłącznika

Cewka wyłączająca

Styki położenia
uziemnika

Wyłączniki
wybijakowe

Standardowy schemat sterowania mechanicznego (typ AB2) dla funkcji T1

Legenda
F1-S31-F1-S32: Wyłączniki wybijakowe
Q11-F11: Cewka wyłączająca
Q11-M1: Napędy
Q11-S1: Styki położenia rozłącznika
Q11-V1: Dioda
Q81-S1: Styki położenia uziemnika
X1: Zaciski przyłączeniowe
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FBX

Standardowy schemat zabezpieczenia W1C1 (typ AB3) dla funkcji T2

Czarny

Czarny

-H301

Brązowy
Fioletowy

WIC1

Niebieski

Niebieski

0
0
0
0
0

Styki położenia
wyłącznika
samoczynnego

Styki położenia
wyłącznika

Styki
położenia
uziemnika

Styk
Styki położenia
sygnalizacji
bliskiego /
błędu
zdalnego

Część ”pomiar - zabezpieczenie - sygnalizacja”

Legenda
H301: Czujnik błędu (WI1-SZ5)
S11: Lącznik lokalny/na odległość
Q01-F31: Cewka wyłączająca
X1: Zaciski przyłączeniowe
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Przyłączanie niskiego napięcia

FBX

Łącznik
pomocniczy

Zielony

żółty

Łącznik
pomocniczy

Część ”sterowanie”

Legenda
H301: Przekaźnik zabezpieczający (WIC1)
AP: Przekaźnik migawkowy
F11-F12: Wyłączniki BT
G1: Źródło zasilania dodatkowego
S11: Lącznik lokalny/na odległość
X1: Zaciski przyłączeniowe
K10FF-K220FF-K20FF: Przekaźnik wyłączający
K10N-K220N-K20N: Przekaźnik włączający
M: Napędy
Q01-F11: Cewka wyłączająca
S61: Przycisk uruchamiający
S62: Przycisk wyłączający
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Montaż bezpieczników SN

FBX

Wymiary bezpieczników zgodnie z normami PN-EN 60282-1, PN-EN 62271-105
Napięcie
Napięcie

D

(mm)
DD
(mm)
292
292
442
442
442

upto
12kV*
do 12kV*
17,5kV
17.5
kV
24kV

24 kV

maks. 38

Ø 45±1

maks.Ø 20

442

wybijak
33 +2

* możliwe również: 442 mm

33 +2

maks. Ø88

maks. Ø 88
min. Ø 50

Montaż wkładki bezpiecznikowej do 12 kV

Tabele wyboru bezpieczników Schneider Electric (FDwT), ze zintegrowanym
wybijakiem, dla pola T1
Un
(kV)

Moc transformatora (kVA)
25

50

63

80

100

125

160

200

250

315

400

500

630

800

1000

1250

1600

Bezpieczniki (A)
3/3,3

10

16

25

25

31,5

40

50

63

80

100

125 (2)

160 (1) (2)

-

-

-

-

-

5,5

6,3

10

16

16

25

25

31,5

40

50

63

80

100

125 (2)

160 (1) (2)

-

-

-

6/6,6

6,3

10

16

16

25

25

31,5

40

50

63

80

100

125 (2)

160 (2)

160 (1) (2)

-

-

10/11

6,3

6,3

10

10

16

16

25

25

31,5

40

50

63

80

100

125

125

160

13,8

6,3

6,3

6,3

10

10

16

16

16

25

31,5

31,5

40

50

50

63

-

-

15

6,3

6,3

6,3

10

10

16

16

16

25

31,5

31,5

40

50

50

63

80

-

20/22

6,3

6,3

6,3

6,3

10

10

16

16

16

25

25

31,5

40

63

63

63

-

1) Z opcją wyzwalacza mechanicznego na napędzie (80 ms)
2) Długość 442 mm

Tabele doboru bezpieczników SIBA
Typ
Un
bezpieczników (kV)
Siba HH-DIN

100

160

200

250

315

Moc transformatora (kVA)
400

500

630

800

1000

Uk = 4%

1250

1600

2000

Uk = 6%

6

25

40

-

50

63

80

100

125

100

125

160

-

-

-

10

16

25

-

32

40

50

63

80

63

80

100

100

160

160

15

16

20

-

32

32

40

50

63

50

63

63

80

-

-

80 (2)

100 (1)
(2)

125 (1)(2)

20

10

16

-

20

25

32

40

40

40

40

50

1) Z opcją wyzwalacza mechanicznego na napędzie (80 ms)
2) Bezpieczniki specjalne typu SSK z ”wolnymi” charakterystykami przerwania
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Montaż bezpieczników SN

Zakładanie bezpiecznika
Załączyć uziemnik (patrz Inne instrukcje na stronie 6).
Otwarcie pokrywy dostępu do standardowej skrzynki bezpieczników
■■ Odpowiednim kluczem odblokować przedział bezpiecznikowy.

■■ Unieść rygiel i otworzyć osłonę.

■■ Teraz możliwy jest dostęp do osłon wkładek bezpiecznikowych.

Otwarcie pokrywy dostępu do uszczelnionej skrzynki bezpieczników (na klucz
lub dźwignię)
■■ Podnieść zasuwę.
■■ Włożyć odpowiedni klucz, a następnie obrócić go w lewo.

■■ Pociągnąć pokrywę maksymalnie do przodu.
■■ Przekręcić klucz w odwrotnym kierunku, aby odryglować.

■■ Całkowicie otworzyć pokrywę, aby uzyskać dostęp do korków szczelnej skrzynki
bezpieczników.
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Montaż bezpieczników SN

Zakładanie bezpieczników
■■ Pociągnąć osłonę do przodu, nie przekręcając jej.

■■ Wyjąć osłonę.

■■ Wprowadzić bezpiecznik w uchwyt i dokręcić lekko śrubkę.

■■ Włożyć wkładkę bezpiecznikową na miejsce.

■■ Wstawić nosek uchwytu bezpiecznika w wycięcie gniazda bezpieczników i mocno
docisnąć.

■■ Zamknąć osłonę bezpieczników.
■■ Unieść rygiel i docisnąć osłonę.
■■ Zaryglować osłonę za pomocą klucza.

AMTNoT131-08
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FBX

Montaż bezpieczników SN

Próba mechanicznego wyzwolenia
bezpiecznika

Możliwe jest przeprowadzenie testu mechanicznego wyzwolenia bezpiecznika.
■■ Sprawdzić wyzwalanie mechaniczne, z rozłącznikiem w pozycji ”zamknięty”.

■■ Wprowadzić pręt: Ø 2,1 mm, L > 80 mm, w otwór przewidziany do tego celu.

■■ Wepchnąć do oporu
■■ Sprawdzić czy wskaźnik na symbolu bezpiecznika jest czerwony.
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Przekaźnik zabezpieczający
WIC1 lub DPX-1
Lokalizacja przekaźnika zabezpieczającego
C -T 2

2
1

T2

2
1

3
4

Legenda
1 Przekaźnik WIC1 lub DPX-1 (za panelem)
2 Śruba mocująca panel
3 Panel przedni

AMTNoT131-08
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FBX

Przekaźnik zabezpieczający
WIC1 lub DPX-1
Dostęp do przekaźnika w funkcji T2 (patrz
oznaczenia w Lokalizacja przekaźnika
zabezpieczającego)
■■ Odkręcić 2 śruby (2) mocujące panel przedni (3).

■■ Podnieść delikatnie panel i przesunąć w lewo (4).

■■ Przekaźnik (1) jest dostępny.

Ustawienia przekaźników zabezpieczających
Dostarczone przekaźniki są domyślnie ustawione na wartości
maksymalne.
Aby wyregulować przekaźnik zabezpieczający, należy zapoznać się z
instrukcją dostarczoną wraz z rozdzielnicą.

52

AMTNoT131-08

FBX

Przekaźnik zabezpieczający
WIC1 lub DPX-1
Przekaźniki zabezpieczające WIC1 i DPX-1
WIC1: standardowy autonomiczny przekaźnik zabezpieczający (bez
zabezpieczenia ziemnozwarciowego).
Opcja: z zabezpieczeniem ziemnozwarciowym.

DPX-1: standardowy autonomiczny przekaźnik zabezpieczający z wykrywaniem
zwarć doziemnych i kontrolką sygnalizacyjną:
□□ zielona migająca: OK,
□□ zielona na stałe: błąd przekaźnika,
□□ czerwona stała: wykrywanie prądu zakłóceniowego.

AMTNoT131-08
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FBX

Przekaźnik zabezpieczający
WIC1 lub DPX-1
Wskaźnik błędu WI1-SZ5
■■ Normalny stan kontrolki (brak błędu).

■■ Kontrolka sygnalizuje błąd (czerwona).

Zerowanie
wewnętrzne

Biały

Zielony

Czarny

Czerwony

■■ Wcisnąć mały zielony przycisk, aby skasować błąd.

Pomarańczowy

Różowy

Brązowy
Żółty

Niebieski

Zerowanie

Połączenie WI1-SZ5
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Uruchomienie

Uwaga!

Przed wysyłką rozdzielnice FBX przechodzą kontrolę mechaniczną i elektryczną.
Należy sprawdzić, czy pomieszczenie, kanały kablowe, wentylacja itp. są
odpowiednio szczelne.

Inwentaryzacja narzędzi i akcesoriów po
zakończeniu montażu

Zebrać, zinwentaryzować i schować narzędzia do montażu oraz usunąć części
niezwiązane z rozdzielnicą.
Ułożyć na właściwym miejscu akcesoria do obsługi rozdzielnicy.
W widocznym miejscu w pomieszczeniu rozdzielnicy zawiesić charakterystykę
urządzenia wraz z instrukcją obsługi.

Informacje przed uruchomieniem

Należy przestrzegać ogólnych wskazówek bezpieczeństwa dotyczących urządzeń
elektrycznych oraz szczególnych zasad odnoszących się do sieci, w przypadku
trwałego odłączenia.
Sprawdzić i zapisać numery oraz identyfikatory sprzętu i urządzeń, dopóki są łatwo
dostępne.
Należy korzystać z rysunków i schematów dostarczonych wraz ze sprzętem.
Zawierają one szczegóły istotne przy wykonywaniu niezbędnych czynności.

Podstawowa kontrola przed uruchomieniem
Kontrola wzrokowa

Data

Uwagi

Zezwolenie

Kontrola momentów dokręcenia Data

Uwagi

Zezwolenie

Kontrola działania

Uwagi

Zezwolenie

■■ Sprawdzić, czy wewnątrz rozdzielnicy nie ma
żadnego ciała obcego.
■■ Sprawdzić wygląd zewnętrzny (brak śladów
uderzeń, odprysków farby) --> w razie potrzeby
wykonać poprawki.
■■ Sprawdzić zgodność ze wskaźnikiem ochrony
(szczelność jednostek funkcjonalnych i
poszczególnych zaślepek, itp.).
■■ Sprawdzić, czy w rozdzielnicach z możliwością
rozbudowy znajdują się zaślepki izolujące.

■■ Kontrola zamocowań mechanicznych
(połączenia, nakładki, obwody uziemienia, kable,
itp.).

■■ Wykonać kilka operacji sprawdzających
działanie rozłączników i uziemników.
■■ Po każdej operacji sprawdzić zgodność
wskaźnika stanu.

Data

Podłączenie napięcia do rozdzielnicy FBX
Przed uruchomieniem rozdzielnicy rozłączniki i uziemniki powinny
znajdować się w położeniu ”otwarty”.
Przy podłączaniu napięcia do odpływów rozdzielnicy, kontrolki świetlne wskazujące
obecność napięcia powinny migać lub być włączone (w zależności od urządzenia).
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FBX

Uruchomienie

System detekcji napięcia VDS (Voltage
Detection Systems)

HR-System (High Resistance System)
Obecność lub brak napięcia są wykrywane oddzielnym systemem detekcji napięcia
zgodnym z PN-EN 61243-5.
W każdym wypadku należy sprawdzić wszystkie trzy fazy.

Należy korzystać z zalecanych wskaźników napięcia.

■■ Gniazda wtykowe wskaźnika przepływu napięcia znajdują się w każdym polu
rozdzielnicy FBX i są zaślepione w czasie jej normalnego działania.

■■ Wskaźnik świetlny typu Horstmann (HR-ST).

■■ Wskaźnik świetlny (DSA2).
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IVIS (Intelligent Voltage Information System)
System IVIS, o zintegrowanych wskaźnikach, może być używany do sprawdzania
braku napięcia, zgodnie z normą PN-EN 61243-5.
Symbol błyskawicy sygnalizuje obecność napięcia.
Do wykrycia napięcia system IVIS nie wymaga uprzedniego testu działania.
System IVIS nie wymaga zewnętrznego źródła zasilania.
Urządzenie nie wymaga utrzymania i jest niewrażliwe na warunki pogodowe, gdyż
elektronika znajduje się w szczelnej obudowie.
Do sprawdzania zgodności faz należy używać urządzenia MS100.
Należy korzystać z instrukcji dotyczącej użytkowania systemu IVIS.

■■ Wyświetlacz IVIS.

1

4
■■ Zdjąć klapkę ochronną w celu uzyskania dostępu do końcówek (3) i sprawdzenia
numeru normy (4).

2
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Sprawdzanie zgodności faz (IVIS)
System wykrywania napięcia jest zgodny z normą PN-EN 61243-5.
Każdej z faz : L1, L2 i L3 [1] odpowiada wskaźnik świetlny w postaci błyskawicy [2].
Dla każdej z faz jest przeznaczona osobna końcówka [3] na przedniej części do
przyłączenia uzgadniacza faz.
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FBX

■■ Sprawdzić zgodność faz za pomocą urządzenia MS100. W przypadku wykrycia
niezgodności faz należy sprawdzić przyłączenia kabli.

System wskaźników obecności napięcia
VPIS (Voltage Present Indicating System)
VPIS jest zintegrowanym systemem wykrywania napięcia zgodnym z normą PN-EN
62271-206, służącym do wskazywania obecności napięcia w kablach.
Tych urządzeń nie można używać do sprawdzania braku napięcia.

Capdis KRIES

■■ Kontrola wskazywania obecności napięcia - skrzynka standardowa (15-20kV).

■■ Zgodność faz sprawdzana jest specjalnym uzgadniaczem faz.

L1

58

L2

L3

■■ Sprawdzić przyrząd uzgadniania faz między 2 fazami za pomocą wskaźnika
sygnalizującego obecność napięcia - lampka powinna się zaświecić.
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FBX

L1

L2

L3

L1

L2

L3

Sprawdzanie zgodności faz
■■ Podłączyć przetestowane urządzenie do sprawdzania zgodności pomiędzy fazy
L1 dwóch pól odpływu rozdzielnicy.
■■ Zgodność faz:
lampka urządzenia się nie świeci.
■■ Niezgodność faz:
lampka urządzenia jest zapalona.
■■ Taką samą operację należy przeprowadzić dla L2 i L3.

Kontrola wskazywania obecności napięcia - skrzynka Kries
■■ Skrzynka VOIS+ (Kries).

■■ Urządzenie do sprawdzania zgodności faz firmy Kries.

■■ Informacje dotyczące obsługi znajdują się w instrukcji dostarczonej wraz z
urządzeniem.

Uruchomienie rozdzielnicy
Zamknąć urządzenia odcinające odpływy kablowe.
Zamknąć rozłącznik odpływu transformatorowego.
Zastosować zalecenia z odpowiedniej instrukcji (zobacz tematInne instrukcje, z
którymi należy się zapoznać).

Wskaźniki przepływu prądu zwarciowego
(opcjonalnie)
Rozdzielnica może zostać wyposażona we wskaźniki prądu zwarciowego.
Wskaźniki prądu zwarciowego można zasadniczo wykorzystywać na dwa sposoby:
■■ wskaźniki przepływu prądu zwarciowego zamocowane bezpośrednio na kablach
SN. W takim wypadku przedział kablowy należy wyposażyć we wziernik kontrolny
(opcja).
■■ wskaźniki przepływu prądu zwarciowego zintegrowane z przedziałem nNn. Każda
z 3 faz jest wyświetlana osobno.
Wskaźniki przepływu prądu zwarciowego używane są z różnymi funkcjami:
■■ reset ręczny,
■■ reset automatyczny,
■■ reset zdalny,
■■ styk sygnalizacji na odległość,
■■ wskaźnik zwarcia doziemnego.
Należy kierować się wskazówkami przekazanymi przez producenta
wskaźników przepływu prądu zwarciowego.
Wskaźnik przepływu prądu zwarciowego Horstmann.
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