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STV

Kontenerowa stacja transformatorowa

1000 kVA 17,5/24 kV

Przeznaczenie
Kontenerowa stacja transformatorowa STV dedykowana jest do energetyki zawodowej, przemysłu, przedsiębiorstw
komunalnych, obiektów użyteczności publicznej oraz producentów energii z odnawialnych źródeł np. z farm
fotowoltaicznych. Stacja przeznaczona jest do ustawienia wolnostojącego.

Wyposażenie
Stację stanowi żelbetowa, monolityczna obudowa wykonana z betonu samozagęszczanego.
Składająca sie z 3 elementów:
●● dachu
●● bryły głównej
●● fundamentu (piwnicy kablowej)
Wyposażenie stacji obejmuje:
●● 3 polową rozdzielnicę SN typu UniCell, z aparaturą rozdzielczą produkcji JM-TRONIK
●● rozdzielnicę 0,4 kV z wyłącznikiem głównym 1600 A
●● transformator 1000 kVA 15/24 kV
●● urządzenia telemechaniki do Operatora oraz Właściciela
●● UPS o mocy 3kVA do podtrzymania napięcia sterującego

Rozdzielnica SN
W stacji zastosowano rozdzielnicę SN typu UniCell
posiadającą certyfikat potwierdzający badanie typu
KOMAG/17/ST/0319 wystawiony przez Instytut Techniki
Górniczej w Gliwicach.
W polach rozdzielnicy zastosowano aparaturę
łączeniową JM-TRONIK
●● pole zasilające z rozłącznikiem w izolacji SF6, 17,5/24
kV, 630 A, 16 kA
●● pole pomiarowe z wzorcowanymi przekładnikami
prądowymi i napięciowymi
●● przekładniki napięciowe rozłączanie odłącznikiem
w SF6 17,5/24 kV
●● pole transformatora z wyłącznikiem w izolacji SF6,
17,5/24 kV, 630 A, 16 kA

Rozdzielnica nN
Rozdzielnica nN wyposażona jest w:
●● wyłącznik główny 1600 A z napędem silnikowym
●● 12...14 odpływów na rozłącznikach bezpiecznikowych
gr2 lub gr3, w tym jeden dedykowany odpływ
przeznaczony do zabezpieczenia ogranicznika
przepięciowego
●● rozdzielnicę RPW z odpływami zapewniającymi
zasilanie i sterowanie na potrzeby stacji
●● szafę licznikową z aparaturą zgodną ze schematem
pomiarowym oraz UPS o mocy 650W na potrzeby
podtrzymania układu rozliczeniowego
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Parametry techniczne
Parametr

Wartość

Rozdzielnica SN
Napięcie znamionowe

17,5 / 20 kV

Częstotliwość znamionowa

50 Hz

Napięcie probiercze o częstotliwości sieciowej (1 min)

38 / 45 kV

Napięcie probiercze udarowe piorunowe (1,2 / 50 s)

95 / 110 kV

Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych

630 A

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (1 s)

16 kA

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany

40 kA

Odporność na działanie łuku wewnętrznego (1 s)

16 kA

Stopień ochrony pól

IP4X

Klasa odporności na łuk wewnętrzny

AFLR

Klasa dostępności do przedziałów

LSC2A
Rozdzielnica nN

Prąd znamionowy
Częstotliwośc znamionowa
Znamionowe napięcie pracy
Znamionowe napięcie izolacji
Prąd znamionowy zwarciowy krótkotrwały / szczytowy wytrzymywany szyn głównych
Napiecie znamionowe udarowe wytrzymywane
Klasa ochronności izolacji
Stopien ochrony obudowy zestawu
Stopien ochrony obudowy zestawu przed uderzeniami mechanicznymi

1600 A
50 Hz
400/230 V
690 V
40 kA / 80 kA
8 kV
1
IP 2X/4X
IK 10

Parametry techniczne i funkcjonalne stacji dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klienta.

Przykładowy schemat
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Przykładowe wymiary

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Działem Serwisu i Obsługi Klienta.

Niniejsza publikacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu prawa cywilnego.
JM–TRONIC S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone 2020 ©

Siedziba
JM-TRONIC S.A.
04-691 Warszawa
ul. Wapienna 43/45
biuro@jmtronik.pl
tel. 22 516 66 10
faks 22 516 66 02

Dział Serwisu
i Obsługi Klienta
04-691 Warszawa
ul. Wapienna 43/45
sprzedaz@jmtronik.pl
serwis@jmtronik.pl
tel. 22 516 66 07

Biuro Handlowe
Centrum
04-691 Warszawa
ul. Wapienna 43/45
centrum@jmtronik.pl
tel. 22 516 66 23

Biuro Handlowe
Południe
40-241 Katowice
ul. Hutnicza 6
poludnie@jmtronik.pl
tel. 22 516 66 92

Biuro Handlowe
Export
04-691 Warszawa
ul. Wapienna 43/45
export@jmtronik.pl
tel. 22 516 66 53

