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MultiCell

Dwuczłonowa jednosystemowa rozdzielnica SN

Przeznaczenie
Rozdzielnica MultiCell jest rozwiązaniem dedykowanym do
stosowania w segmencie pierwotnej dystrybucji energii.
Znajduje zastosowanie w dziedzinie wytwarzania energii,
głównych punktach zasilających OSD, przemyśle i trakcji.
Rozdzielnica MultiCell zbudowana jest z elementów składowych w postaci pól rozdzielczych, stanowiących właściwe obwody funkcjonalne. Rozdzielnice MultiCell przeznaczone są
do instalowania w stacjach elektroenergetycznych o napięciu znamionowym izolacji do 24 kV. Uniwersalna konstrukcja
umożliwia ich montaż zarówno w budynkach jak i kontenerowych stacjach transformatorowych (stacjonarnych oraz przemieszczalnych). Dzięki możliwości zastosowania szerokiej
gamy wyposażenia w aparaturę łączeniową, sterowniczą oraz
pomiarową czołowych producentów, zapewniamy dowolną
możliwość konfigurowania pól rozdzielczych.

Cechy funkcjonalne
●● Pola rozdzielcze typu MultiCell charakteryzują się
nowoczesną konstrukcją, łatwością montażu oraz
wysokim bezpieczeństwem w trakcie eksploatacji.
●● Konstrukcja
pola
zapewnia
łatwą
rozbudowę
o dodatkowe obwody funkcjonalne oraz dogodny dostęp
do komponentów wewnętrznych rozdzielnicy.
●● Konstrukcja pola rozdzielczego posiada zwartą budowę
i skutecznie chroni obsługę przed skutkami działania
wewnętrznego zwarcia łukowego.
●● Budowa
przedziałowa
zapewnia
odseparowanie
przedziału, w którym powstało zakłócenie od pozostałych
przedziałów rozdzielnicy.
●● Zastosowany
system
blokad
mechanicznych
i elektrycznych skutecznie eliminuje możliwość
wykonania niedozwolonych czynności łączeniowych.
●● Łatwość obsługi zmniejsza czas potrzebny na wykonanie

czynności łączeniowych oraz eksploatacyjnych.
●● Konstrukcja zapewnia możliwość zabudowy w wersji
wolnostojącej lub przyściennej.
●● Rozdzielnica charakteryzuje się wysokimi parametrami
technicznymi potwierdzonymi pełnymi badaniami typu.
●● Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne umożliwiają
zapewnienie w pełni bezobsługowej eksploatacji.
●● Możliwość stosowania niezawodnych
napędów
silnikowych zapewnia łatwe manewrowanie członem
wysuwnym oraz uziemnikiem z poziomu systemu
telemechaniki.
●● Obwody pomocnicze i sterownicze przystosowane są do
pełnej obsługi sterowania z systemu SCADA.
JM-TRONIC S.A. zapewnia szybki serwis w miejscu zainstalowania oraz umowy serwisowe do napraw pogwarancyjnych

Bezpieczeństwo

str. 2

zabezpieczenia łukoochronnego polega na: rozpoznaniu
błysku oraz kontroli prądu lub napięcia. W przypadku
spełnienia obu kryteriów jednocześnie bezzwłocznie
wysyłany jest sygnał na otwarcie odpowiedniego
wyłącznika.
POLE 1
ZASILANIE

POLE 2
ODPŁYW

POLE 2
ODPŁYW

POLE 4
POMIAR

POLE 5
SPRZĘGŁO

PRZEDZIAŁ SZYNOWY
CZUJNIK 1

PRZEDZIAŁ PRZYŁĄCZOWY
CZUJNIK 3

CANBUS

ŚWIATŁOWÓD

PRZEDZIAŁ WYŁĄCZNIKOWY
CZUJNIK 2

NAPIĘCIE

Zastosowanie w rozdzielnicy MultiCell poniższych elementów
gwarantuje
minimalizację
skutków
niekorzystnego
oddziaływania palącego się łuku na konstrukcję stalową
celki, co w konsekwencji pozwala do minimum zredukować
zagrożenie dla ludzi przebywających w pobliżu zwarcia.
●● Konstrukcja – wytrzymałość mechaniczna i cieplna.
●● Przedziałowość – ograniczenie miejsca zwarcia łukowego.
●● Ograniczenie czasu trwania zwarcia łukowego:
●● Zabezpieczenia mechaniczne – kryterium ciśnieniowe:
łączniki krańcowe klap bezpieczeństwa, których
czas
działania
wynosi
max.
20ms,
działanie
łącznika krańcowego następuje po otwarciu klapy
bezpieczeństwa, wskutek wydmuchu spowodowanego
zwarciem łukowym wewnątrz pola rozdzielczego,
●● Zabezpieczenia mieszane – kryterium światło + napięcie:
łuk elektryczny jest wykrywany przez światłowodowe
zabezpieczenia łukoochronne, których czas działania
wynosi max. 10ms,
działanie światłowodowego

Parametry techniczne
Opis parametru

Wartość

Napięcie znamionowe

12 kV

17,5 kV

Częstotliwość znamionowa

24 kV

50 Hz

Napięcie znamionowe wytrzymywane
o częstotliwości sieciowej (1 min)

28 / 32 kV

38 / 45 kV

50 / 60 kV

Napięcie znamionowe wytrzymywane udarowe
piorunowe (1,2/50 μs)

75 / 85 kV

95 / 110 kV

125 / 145 kV

630…3150 A

630…2500 A

630…2500 A

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (3 s)

50 kA

31,5 kA

25 kA

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany

125 kA

80 kA

63 kA

Odporność na działanie łuku wewnętrznego (1 s)

40 kA

31,5 kA,

25 kA

Prąd znamionowy pól

Stopień ochrony IP

IP4X, IP41, IP54

Stopień ochrony IK

IK10

Masa pola

300 - 950 kg

Klasa odporności na łuk wewnętrzny IAC

AFLR

Klasa przegród

PM

Kategoria dostępności do przedziałów

LSC2B

wysokość
Wymiary

2200 mm

2300 mm

głebokość

1250 mm

1450 mm

szerokość

600, 650, 750, 800, 950, 1100 mm

750, 850, 950 mm

Klasa trwałości elektrycznej i mechanicznej uziemnika:
UJM 12/17 i UJM 24

E2, M1

E-12

E1, M0*

E-17

E1,M0*

E-24

E1,M0*

Ek6

E1,M0*
* wg danych producenta uziemnika

Połączenia szynowe
Zapewniamy podłączenie nowo instalowanej rozdzielnicy
do istniejących systemów szyn zbiorczych za pomocą
okapturzonych połączeń szynowych. Połączenia takie ułatwią
również dowolne ustawienie wobec siebie instalowanych
sekcji rozdzielnicy.
Dowolność w kwestii konfiguracji rozdzielnicy stanowi
kierunek wprowadzenia zasilania: od góry szynami, od
dołu kablami itp. Brak jest ograniczenia co do ilości
wprowadzonych kabli – istnieje możliwość zaprojektowania
dostawki do pola w celu podłączenia większej ilości kabli niż
przewiduje standardowe rozwiązanie pola rozdzielczego.
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Konstrukcja
Jako
podstawową
ochronę
przed
niezamierzonym
dotknięciem
części
będących
pod
napięciem
i oddziaływaniem łuku elektrycznego zastosowano osłony
wykonane z blachy. W miejscach szczególnie narażonych
zastosowano blachę stalową o grubości 3 mm. Dzięki temu
urządzenie spełnia wytyczne zawarte w załączniku A normy
PN-EN 62271-200 dotyczące ochrony przed skutkami łuku
elektrycznego powstałego wewnątrz osłony.
Podstawowym
typem
pola
wykorzystywanym
w typoszeregu rozdzielnic MultiCell jest tzw. pole
dwuczłonowe. Ogólnie w konstrukcji tego pola można
wyróżnić dwie podstawowe części:
●● człon wysuwny, którym jest najczęściej wyłącznik w wersji
wysuwnej, człon pomiarowy lub odcinacz umieszczonym
na ruchomym wózku,
●● człon stały jest złożeniem wyodrębnionych metalowymi
przegrodami przedziałów funkcjonalnych:
●● szyn zbiorczych,
●● członu wysuwnego,
●● przyłączowego (kablowego),
●● obwodów pomocniczych (niskiego napięcia).
Wszystkie przedziały wysokonapięciowe rozdzielnicy
MultiCell, zostały wyposażone w wewnętrzne kanały
wydmuchowe, pozwalające na bezpieczne rozprężenie
się gazów połukowych powstałych na skutek wystąpienia
zwarcia. Kanały te zostały wyprowadzone na „dach”
rozdzielnicy i zakończone klapami dekompresyjnymi – co
zostało potwierdzone w przypisaniu rozdzielnicy oznaczenia
AFLR w klasyfikacji IAC.
Jako podstawową ochronę przed pojawieniem się
napięcia na elementach konstrukcyjnych nie należących
do obwodu elektrycznego zastosowano izolatory wsporcze
i przepustowe oraz zapewniono wymagane odstępy
izolacyjne. W miejscach połączenia przedziałów zastosowano
izolatory przepustowe i przegrodowe.

Szyny zbiorcze oraz odejściowe wykonane w postaci
płaskowników miedzianych o wymiarach zależnych od
wartości
znamionowego prądu rozdzielnicy. Wszystkie
szyny prądowe mają zewnętrzne krawędzie zaokrąglone
promieniem 5 mm.

Przykład pola wyłącznikowego
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Przykład pola rozłącznikowego

Przykładowe pola
POLE POMIAROWE

POLE SPRZĘGŁA Z ODCINACZEM

POLE SPRZĘGŁA Z WYŁĄCZNIKIEM

WYŁĄCZNIK PRÓŻNIOWY
WERSJA WYSUWNA

M
NAPĘD SILNIKOWY KASETY M
CZŁONU WYSUWNEGO

UZIEMNIK SZYBKI
WSKAŹNIK NAPIĘCIA Z
BLOKADĄ UZIEMNIKA

SYMBOL OZNACZAJĄCY
WERSJĘ WYSUWNĄ
3 PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE

ODCINACZ
WERSJA WYSUWNA
NAPĘD SILNIKOWY KASETY
CZŁONU WYSUWNEGO

M
WSKAŹNIK NAPIĘCIA Z
BLOKADĄ UZIEMNIKA

NAPĘD SILNIKOWY KASETY
CZŁONU WYSUWNEGO

M

3
WKŁADKI BEZPIECZNIKOWE
UZIEMNIK SZYBKI
PRZEKŁADNIKI NAPIĘCIOWE

POLE LINIOWE Z ROZŁĄCZNIKIEM

POLE LINIOWE Z POMIAREM

ROZŁĄCZNIK POWIETRZNY
NAPĘD SILNIKOWY
ROZŁĄCZNIKA

WKŁADKI BEZPIECZNIKOWE

WYŁĄCZNIK PRÓŻNIOWY
WERSJA WYSUWNA

M

M

3

NAPĘD SILNIKOWY KASETY
CZŁONU WYSUWNEGO M

3

3

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE

3

WSKAŹNIK NAPIĘCIA Z
BLOKADĄ UZIEMNIKA

WSKAŹNIK NAPIĘCIA Z
BLOKADĄ UZIEMNIKA

M
UZIEMNIK SZYBKI
Z NAPĘDEM SILNIKOWYM

WYŁĄCZNIK PRÓŻNIOWY
WERSJA WYSUWNA

M
NAPĘD SILNIKOWY KASETY M
CZŁONU WYSUWNEGO

3

UZIEMNIK SZYBKI

POLE LINIOWE Z KANAŁEM DEKOMPRESYJNYM

3

WKŁADKI BEZPIECZNIKOWE

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE

WSKAŹNIK NAPIĘCIA Z
BLOKADĄ UZIEMNIKA

M

PRZEKŁADNIKI NAPIĘCIOWE

UZIEMNIK SZYBKI
Z NAPĘDEM SILNIKOWYM

PRZEKŁADNIK FERRANTIEGO

PRZEKŁADNIK FERRANTIEGO

GŁOWICA KABLOWA
Z KABLEM

GŁOWICA KABLOWA Z KABLEM

GŁOWICA KABLOWA Z KABLEM
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Przeznaczenie
Dwusystemowa rozdzielnica MultiCell 2S jest rozwiązaniem
dedykowanym do stosowania w segmencie pierwotnej
dystrybucji energii. Znajduje zastosowanie w dziedzinie wytwarzania energii (głównych punktach zasilających OSD),
Rozdzielnica MultiCell 2S zbudowana jest z elementów składowych w postaci pól rozdzielczych, stanowiących właściwe
obwody funkcjonalne. Rozdzielnice MultiCell 2S przeznaczone są do instalowania w stacjach elektroenergetycznych o
napięciu znamionowym izolacji do 24 kV. Uniwersalna konstrukcja umożliwia ich montaż zarówno w budynkach, kontenerowych stacjach transformatorowych stacjonarnych jak i
przemieszczalnych. Dzięki możliwości zastosowania szerokiej
gamy wyposażenia w aparaturę łączeniową, sterowniczą oraz
pomiarową czołowych producentów, zapewniamy dowolną
możliwość konfigurowania pól rozdzielczych.

Cechy funkcjonalne
●● Pola rozdzielcze MultiCell 2S charakteryzują się
nowoczesną konstrukcją, łatwością montażu oraz
wysokim
bezpieczeństwem
obsługi
w
trakcie
eksploatacji.
●● Konstrukcja pola zapewnia łatwą rozbudowę o dodatkowe
elementy oraz dogodny dostęp do elementów
wewnętrznych rozdzielnicy.
●● Konstrukcja pola rozdzielczego posiada zwartą budowę,
która chroni obsługę przed skutkami ewentualnego
wewnętrznego zwarcia łukowego.
●● Budowa
przedziałowa
zapewnia
odseparowanie
przedziału, w którym powstało zakłócenie od pozostałych
przedziałów rozdzielnicy.
●● Zastosowany
system
blokad
mechanicznych
i elektrycznych eliminuje możliwość wykonania
nieprawidłowej czynności łączeniowej.
●● Łatwość obsługi zmniejsza czas potrzebny na wykonanie
czynności łączeniowych oraz eksploatacyjnych.
●● Rozdzielnica MultiCell 2S posiada wysokie parametry
techniczne potwierdzone pełnymi badaniami typu.

Napędy silnikowe
●● Własne opracowanie napędu silnikowego do odłączników
systemowych i sprzęgłowych,
●● Możliwość wyjazdu członem wysuwnym i uziemienia
pola z telemechaniki i rozpoczęcia prac kablowych
w terenie bez konieczności wizyty na stacji.
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●● Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne zapewniające
bezobsługową eksploatację.
●● Napędy silnikowe zapewniają możliwość sterowania
członem wysuwnym, odłącznikami systemowymi oraz
uziemnikami pól sekcji z poziomy telemechaniki.
●● Obwody pomocnicze przystosowano do sterowania
z systemu SCADA.
●● Możliwość rozbudowy o kolejne pola rozdzielcze typowej
aparatury średniego napięcia.
●● Możliwość zabudowania zbiorczego kanału dekompresji
na górze rozdzielnicy.
●● Wszystkie napędy ręczne odłączników wyprowadzone na
front rozdzielnicy (włącznie z odłącznikiem do sprzęgła
podłużnego)
●● Możliwość
wykonania
pola
pomiaru
napięcia
z dwóch systemów szyn zbiorczych jednocześnie –
pole przystosowane do instalacji dwóch zestawów
pomiarowych.
JM-TRONIC S.A. zapewnia szybki serwis w miejscu zainstalowania oraz umowy serwisowe do napraw pogwarancyjnych.

Parametry techniczne
Opis parametru

Wartość

Napięcie znamionowe

12 kV

17,5 kV

Częstotliwość znamionowa

24 kV

50 Hz

Napięcie znamionowe wytrzymywane
o częstotliwości sieciowej (1 min)

28 / 32 kV

38 / 45 kV

50 / 60 kV

Napięcie znamionowe wytrzymywane udarowe
piorunowe (1,2/50 μs)

75 / 85 kV

95 / 110 kV

125 / 145 kV

630…3150 A

630…3150 A

630…1250 A

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (3 s)

31,5 kA

31,5 kA

25 kA

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany

80 kA

80 kA

63 kA

Odporność na działanie łuku wewnętrznego (1 s)

31,5 kA

31,5 kA,

25 kA

Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych

Stopień ochrony IP

IP4X, IP41, IP54

Stopień ochrony IK

IK10

Masa pola

950 - 1600 kg

Klasa odporności na łuk wewnętrzny IAC

AFLR

Klasa przegród

PM

Kategoria dostępności do przedziałów
wysokość
Wymiary

LSC2B
2705 mm

3200 mm

głebokość

1796 mm

2400 mm

szerokość

600, 800, 1100 mm

800, 1100 mm

Klasa trwałości elektrycznej i mechanicznej uziemnika:
UJM 12/17 i UJM 24

E2, M1

E-12

E1, M0*

E-17

E1,M0*

E-24

E1,M0*

Ek6

E1,M0*
* wg danych producenta uziemnika

Blokady
Aby wyeliminować możliwość m.in. otwarcia drzwi, załączenia
lub wyłączenia uziemnika, wjazdu lub wyjazdu wyłącznikiem
z pola w momencie, gdy nie są spełnione wszystkie warunki
prawidłowego i bezpiecznego wykonania tej czynności
zastosowano blokady mechaniczne oraz elektryczne.
●● Blokada uniemożliwiająca manewrowanie członem
wysuwnym przy zamkniętym uziemniku .
●● Blokada uniemożliwiająca otwarcie drzwi przedziału
członu wysuwnego w przypadku, gdy człon wysuwny jest
w pozycji pośredniej bądź praca .
●● Blokada uniemożliwiająca załączenie uziemnika, gdy
człon wysuwny jest w pozycji pośredniej lub praca .
●● Wzajemna blokada uniemożliwiająca manewrowanie
członem wysuwnym podczas, gdy klucz manewrowy
uziemnika znajduje się w gnieździe napędu i odwrotnie.
●● Łączniki krańcowe otwarcia drzwi .
●● Blokada
zabezpieczająca
przed
wprowadzeniem
odcinacza w styki stałe pola sprzęgłowego w przypadku,
gdy wyłącznik znajduje się w pozycji innej niż próba.

●● Blokada wjazdu członem wysuwnym w styki stałe
rozdzielnicy, gdy drzwi przedziału są otwarte.
●● Elektroniczna blokada uziemnika EBU-W i elektromagnes
wykonawczy - uniemożliwiająca załączenie uziemnika,
gdy na kablu zasilającym występuje napięcie, bądź
nastąpił zanik napięcia pomocniczego.
●● Zespół przesłony ruchomej (sterowanej przez posuw
członu wysuwnego) ma za zadanie zapewnić ochronę
obsługi rozdzielnicy przed bezpośrednim dotykiem styków
stałych umieszczonych w izolatorach przegrodowych (4).
●● Zabezpieczenia łukoochronne mechaniczne – krańcówki
otwarcia klap– patrz dalsza część karty.
●● System zabezpieczeń łukoochronnych mieszanych
kryterium światło + napięcie (opcja)
●● Blokada uniemożliwiająca jednoczesne załączenie
odłączników systemowych.
●● Blokady wzajemne załączenia i wyłączenia sprzęgła
poprzecznego oraz podłużnego.
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Konstrukcja
Jako
podstawową
ochronę
przed
niezamierzonym
dotknięciem
części
będących
pod
napięciem
i oddziaływaniem łuku elektrycznego zastosowano osłony
wykonane z blachy. W miejscach szczególnie narażonych
zastosowano blachę stalową o grubości 3 mm. Dzięki temu
urządzenie spełnia wytyczne zawarte w załączniku A normy
PN-EN 62271-200 dotyczące ochrony przed skutkami łuku
elektrycznego powstałego wewnątrz osłony.
Podstawowym typem pola wykorzystywanym w typoszeregu
rozdzielnic MultiCell 2S jest tzw. pole dwuczłonowe. Ogólnie
w konstrukcji tego pola można wyróżnić dwie podstawowe
części:
●● człon wysuwny, którym jest najczęściej wyłącznik w wersji
wysuwnej, człon pomiarowy lub odcinacz umieszczony na
ruchomym wózku,
●● człon stały jest złożeniem wyodrębnionych metalowymi
przegrodami przedziałów funkcjonalnych:
●● szyn zbiorczych systemu I oraz II,
●● odłączników systemu I oraz II,
●● członu wysuwnego,
●● przyłączowego (kablowego),
●● obwodów pomocniczych (niskiego napięcia).
Wszystkie
przedziały
wysokonapięciowe
rozdzielnicy
MultiCell 2S, zostały wyposażone w wewnętrzne kanały
wydmuchowe, pozwalające na bezpieczne rozprężenie
się gazów połukowych powstałych na skutek wystąpienia
zwarcia.							
Kanały te zostały wyprowadzone na „dach” rozdzielnicy
i zakończone klapami dekompresyjnymi – co zostało
potwierdzone w przypisaniu rozdzielnicy oznaczenia AFLR
w klasyfikacji IAC.
Jako podstawową ochronę przed pojawieniem się napięcia
na elementach konstrukcyjnych nie należących do obwodu
elektrycznego zastosowano izolatory wsporcze i przepustowe
oraz zapewniono wymagane odstępy izolacyjne. W miejscach
połączenia przedziałów zastosowano izolatory przepustowe
i przegrodowe.
Szyny zbiorcze oraz odejściowe wykonane w postaci
płaskowników miedzianych o wymiarach zależnych od
wartości
znamionowego prądu rozdzielnicy. Wszystkie
szyny prądowe mają zewnętrzne krawędzie zaokrąglone
promieniem 5 mm.
1 – przedział szyn zbiorczych I systemu,
2 – przedział szyn zbiorczych II systemu,
3 – odłącznik szynowy I,
4 – odłącznik szynowy II,
5 – przedział obwodów sterowniczych,
6 – przekładniki napięciowe,
7 – człon wysuwny,
8 – przekładniki prądowe,
9 – przyłącza kablowe,
10 – uziemnik.
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Przykładowe pola
POLE LINIOWE

POLE LINIOWE Z POMIAREM

SYSTEM I
SYSTEM II

SYSTEM I
SYSTEM II

M

M

NAPĘDY SILNIKOWE
ODŁĄCZNIKA
SYSTEMOWEGO

NAPĘD SILNIKOWY
ZBROJENIA WYŁĄCZNIKA

WYŁĄCZNIK PRÓŻNIOWY
WERSJA WYSUWNA

M

NAPĘD SILNIKOWY
CZŁONU WYSUWNEGO

ODŁĄCZNIKI
SYSTEMOWE

SYSTEM I
SYSTEM II
M

ODŁĄCZNIKI
SYSTEMOWE

M

NAPĘDY SILNIKOWE
ODŁĄCZNIKA
SYSTEMOWEGO

NAPĘD SILNIKOWY
ZBROJENIA WYŁĄCZNIKA

NAPĘD SILNIKOWY
ZBROJENIA WYŁĄCZNIKA

M

M

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE

3

WSKAŹNIK NAPIĘCIA Z
BLOKADĄ UZIEMNIKA

WYŁĄCZNIK PRÓŻNIOWY
WERSJA WYSUWNA

M

NAPĘD SILNIKOWY
CZŁONU WYSUWNEGO

3
PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE

3

WSKAŹNIK NAPIĘCIA Z
BLOKADĄ UZIEMNIKA

3

UZIEMNIK SZYBKI

WKŁADKI
BEZPIECZNIKOWE
PRZEKŁADNIKI
NAPIĘCIOWE

PRZEKŁADNIK FERRANTIEGO

PRZEKŁADNIK FERRANTIEGO

GŁOWICA KABLOWA Z KABLEM

GŁOWICA KABLOWA Z KABLEM

POLE LINIOWE Z ZASILANIEM NA SZYNY

POLE LINIOWE Z KANAŁEM DEKOMPRESYJNYM

SYSTEM I
SYSTEM II

SYSTEM I
SYSTEM II

M

M

NAPĘDY SILNIKOWE
ODŁĄCZNIKA
SYSTEMOWEGO

NAPĘD SILNIKOWY
ZBROJENIA WYŁĄCZNIKA

WYŁĄCZNIK PRÓŻNIOWY
WERSJA WYSUWNA

M

NAPĘD SILNIKOWY
CZŁONU WYSUWNEGO

ODŁĄCZNIKI
SYSTEMOWE

M

M

NAPĘDY SILNIKOWE
ODŁĄCZNIKA
SYSTEMOWEGO

NAPĘD SILNIKOWY
ZBROJENIA WYŁĄCZNIKA

ODŁĄCZNIKI
SYSTEMOWE

M

ODŁĄCZNIKI
SYSTEMOWE

M

NAPĘDY SILNIKOWE
ODŁĄCZNIKA
SYSTEMOWEGO
WYŁĄCZNIK PRÓŻNIOWY
WERSJA WYSUWNA

M

3
3

POLE SPRZĘGŁA PODŁ.-POPRZ. ZE ZWIERACZEM
SYSTEM I
SYSTEM II

NAPĘD SILNIKOWY
CZŁONU WYSUWNEGO

M

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE

3

WSKAŹNIK NAPIĘCIA

UZIEMNIK SZYBKI

ODŁĄCZNIKI
SYSTEMOWE

M

WYŁĄCZNIK PRÓŻNIOWY
WERSJA WYSUWNA

M

3
3

M
NAPĘDY SILNIKOWE
ODŁĄCZNIKA
SYSTEMOWEGO

NAPĘD SILNIKOWY
CZŁONU WYSUWNEGO

M

POLE SPRZĘGŁA PODŁ.-POPRZ. Z WYŁĄCZNIKIEM

ZWIERACZ

M
NAPĘD SILNIKOWY
CZŁONU WYSUWNEGO

3
PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE

3

M

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE
WSKAŹNIK NAPIĘCIA Z
BLOKADĄ UZIEMNIKA

UZIEMNIK SZYBKI

PRZEKŁADNIK FERRANTIEGO

GŁOWICA KABLOWA Z KABLEM

UZIEMNIK SZYBKI

WSKAŹNIK NAPIĘCIA Z
BLOKADĄ UZIEMNIKA

PRZEKŁADNIK FERRANTIEGO

UZIEMNIK SZYBKI

WSKAŹNIK NAPIĘCIA Z
BLOKADĄ UZIEMNIKA

GŁOWICA KABLOWA Z KABLEM
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TrakCell

Rozdzielnica prądu stałego

Przeznaczenie
TrakCell jest wnętrzową rozdzielnicą prądu stałego,
przeznaczoną do zasilania trakcji tramwajowej i metra.
Napięcie znamionowe rozdzielnicy wynoszą 660 V i 750 V.
Konstrukcja modułowa łączy w jedną całość wyodrębnione
przedziały wyłącznika szybkiego, szyn zbiorczych, odłącznika
szyny obejściowej, przyłącza kablowego i obwodów
pomocniczych. Pola TrakCell mogą być wyposażone w
wyłączniki szybkie typu UR, GERapid, BWS oraz sterowniki
CZAT 3000, CZAT Smart i E1000. Nowoczesne rozwiązania
techniczne zapewniają prostą i bezpieczną obsługę oraz
umożliwiają wykorzystanie rozdzielnicy w bezobsługowych
podstacjach tradycyjnych.

Cechy funkcjonalne
Jednym z najważniejszych elementów zapewniajcych bezpieczeństwo eksploatacji rozdzielnicy są zainstalowane systemy blokad, chroniące przed wykonaniem niewłaściwych
czynności łączeniowych i manewrowych. W zasilaczu trakcyjnym zastosowano rozbudowany układ blokad, w skład którego wchodzą:
●● zabezpieczenie złączy obwodów sterowniczych - zapobiega przypadkowemu wyrwaniu wtyczek złączy obwodów
sterowniczych członu wysuwnego przy wyprowadzaniu
wózka,
●● blokada uniemożliwiająca dostęp do śruby napędowej
wózka przy niezaryglowanych drzwiach przedziału
wyłącznikowego,
●● blokada wprowadzenia członu wysuwnego do pola rozdzielnicy przy nieprawidłowym ustawieniu mechanizmu
napędowego,
●● blokada uniemożliwiająca ręczny bądź silnikowy wjazd
wyłącznika do pozycji „praca” przy niezaryglowanych
drzwiach przedziału wyłącznikowego,
●● blokada uniemożliwiająca odryglowanie drzwi przedziału
wyłącznikowego w przypadku, gdy wyłącznik jest w pozycji „praca” lub pośredniej,
●● blokada otwarcia drzwi przedziału kablowego w przypadku obecności napięcia na szynach,
●● blokada otwarcia drzwi tylnych, od strony odłącznika
obejściowego, w przypadku obecności napięcia na
szynach.

System uziemiajacy
Ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem pośrednim
została zapewniona poprzez odpowiedni system uziemiający, wykonany z szyn miedzianych o przekroju 60x10 mm.
Zasilacze wyposażone w wózek wysuwny posiadają uziemienie członu wysuwnego. Uziemienie pozostałych części i aparatów pól rozdzielczych zostało zrealizowane przy
pomocy szyn uziemiających, o przekroju 30x5 mm lub
przewodami w izolacji żółto-zielonej o przekroju zapewniającym odpowiednią wartość impedancji pętli zwarcia.
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Parametry techniczne
Opis parametru

Wartość

Napięcie znamionowe sieci trakcyjnej

660 V

750 V

Napięcie znamionowe rozdzielnicy

720 V

900 V

Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych

9000 A

Prąd znamionowy ciągły szyny obejściowej

4000 A

Prąd znamionowy ciągły zasilacza trakcyjnego

4000 A

Prąd znamionowy zespołu prostownikowego

6000 A

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany
szyn zbiorczych

100 / 0,25 kA/s

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany
szyny obejściowej

75 / 0,25 kA/s

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany
zasilacza trakcyjnego

75 / 0,25 kA/s

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany szyn
zbiorczych

155 kA

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany szyny
obejściowej

108 kA

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany zasilacza trakcyjnego

108 kA

Maksymalna wartość prądu zwarciowego dla szyny
uziemiającej
Napięcie znamionowe wytrzymywane udarowe
piorunowe
Napięcie znamionowe wytrzymywane o częstotliwości sieciowej
Stopień ochrony pola

35 / 0,25 kA/s
8 / 9,6 kV

12 / 14,4 kV

3,6 / 4,3 kV 5,5 / 6,6 kV
IP4X

Wysokość

2100 mm

Głebokość

1500 mm

Szerokość

600, 750, 1000 mm

Masa pola zasilacza trakcyjnego

400 kg

UniCell

Uniwersalna jednosystemowa rozdzielnica SN

Przeznaczenie
Rozdzielnice UniCell są wykorzystywane do dystrybucji
wtórnej w sieciach średniego napięcia. W szczególności
mogą być stosowane do ochrony i kontroli linii elektroenergetycznych, w stacjach transformatorowych itp. ze względu na
niewielkie gabaryty poszczególnych pól.Rozdzielnice UniCell
są przeznaczone do instalowania w stacjach elektroenergetycznych, o napięciu znamionowym do 24 kV. Uniwersalna
konstrukcja umożliwia ich montaż zarówno w budynkach,
przewoźnych stacjach kontenerowych transformatorowo
-rozdzielczych, a także w zakładach przemysłowych do
zasilania odbiorów o prądach znamionowych do 1250 A.

Cechy funkcjonalne
Unicell jest uniwersalną rozdzielnicą przedziałową przeznaczoną do pracy zarówno w energetyce przemysłowej jak i zawodowej, w sieciach rozdzielczych energii elektrycznej prądu
przemiennego, o częstotliwości 50Hz i napięciach znamionowych do 24kV. Rozdzielnica Unicell to rozdzielnica wnętrzowa, przedziałowa, w osłonie metalowej, z pojedynczym
systemem szyn zbiorczych. Swoją uniwersalność zawdzięcza
szerokim możliwościom komponowania różnorodnych układów rozdzielnic dostosowanych do wymagań Klienta. Rozdzielnice UniCell mogą pracować jako:
●● rozdzielnice główne w budynkach użyteczności publicznej, obiektach sportowych.
●● rozdzielnice
główne
lub
oddziałowe
zakładów
przemysłowych
●● rozdzielnice potrzeb własnych
●● rozdzielnice SN w kompaktowych, prefabrykowanych
stacjach kontenerowych

Konstrukcja
Rozdzielnice UniCell zestawiane są z pól rozdzielczych, których wyposażenie jest różne w zależności od funkcji, jaką
pole pełni w rozdzielnicy. Poszczególne pola posiadają konstrukcję wykonaną z blach pokrytych powłoką aluminiowo-cynkową. Drzwi oraz osłony i pokrywy zewnętrzne pokryte
są lakierem proszkowym w kolorze odpowiadającym wymaganiom Klienta. Dla zapewnienia dużej odporności na działanie wewnętrznego łuku elektrycznego (termiczne i dynamiczne) konstrukcja pól została odpowiednio wzmocniona.
Pola rozdzielnic UniCell posiadają budowę przedziałową,
w której można wyróżnić następujące podstawowe przedziały:
●● szyn zbiorczych,
●● łącznika (rozłącznika lub odłącznika),
●● przyłączowy (aparatowy),
●● obwodów niskiego napięcia.
W przedniej części pól zamontowane są skrzynki napędów
poszczególnych aparatów łączeniowych (odłącznika, rozłącznika, uziemnika lub wyłącznika).

Parametry techniczne
Opis parametru

Wartość

Napięcie znamionowe

12 kV

17,5 kV

Częstotliwość znamionowa

24 kV

50 Hz

Napięcie znamionowe wytrzymywane
o częstotliwości sieciowej (1 min)

28 / 32 kV

38 / 45 kV

50 / 60 kV

Napięcie znamionowe wytrzymywane udarowe piorunowe (1,2/50 μs)

75 / 85 kV

95 / 110 kV

125 / 145 kV

Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych
Prąd znamionowy krótkotrwały
wytrzymywany (1 s)

630-1250 A
20 kA

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany

40, 50 kA

Odporność na działanie łuku wewnetrznego (1 s)

20 kA

Stopień ochrony pól

IP4X

Stopień ochrony przedziału obwodów
wtórnych
Masa pola

300 - 450 kg

Klasa odporności na łuk wewnętrzny
Klasa rodzaju przegród
Klasa dostępności do przedziałów

Wymiary

IP4X

AFLR
PI
LSC2A

wysokość

1800 / 1960 mm

głębokość

1000 / 1250 mm

szerokość

500, 750, 1000 mm
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PowerCell

Dwuczłonowa modułowa rozdzielnica nN

www.jmtronik.pl

Przeznaczenie
Rozdzielnica dwuczłonowa PowerCell jest uniwersalną
rozdzielnicą niskiego napięcia powszechnie stosowaną
w
segmentach, gdzie wymagana jest duża pewność
zasilania oraz możliwie najwyższy poziom bezpieczeństwa
użytkowników i urządzeń. Zastosowany w niej modułowy
system firmy CUBIC stosowany jest w zakładach
produkcyjnych, na statkach, w górnictwie, w infrastrukturze
oraz obiektach użyteczności publicznej, wszędzie tam gdzie
nawet krótkotrwała przerwa w zasilaniu może spowodować
ogromne straty ekonomiczne oraz może poważnie zakłócić
procesy wytwarzania.

Cechy funkcjonalne
●● Wysoki poziom bezpieczeństwa personelu.
●● Konkurencyjność.
●● Niska liczba przerw eksploatacyjnych.
●● Rozwiązania kompaktowe.
●● Wielowariantowość.
●● Zredukowana częstotliwość i czas trwania przeglądów.
●● Możliwość rekonfiuracji w trakcie eksploatacji.
Rozdzielnice kasetowe PowerCell zaprojektowano w oparciu
o doświadczenia eksploatacyjne użytkowników. Rozdzielnice
PowerCell zaprojektowano przy optymalnym wykorzystaniu
przestrzeni panelu, z uwzględnieniem możliwości doboru
rozmiaru kasety w zakresie obciążalności od 16 A do 630 A.
Kasety przystosowane są do zainstalowania dowolnego interfejsu komunikacyjnego rodziny fieldbus, włącznie z nadrzędnym systemem Ethernet.

Konstrukcja
PowerCell zaprojektowano w oparciu o rozpoznawany na całym świecie modułowy system firmy CUBIC. Rozdzielnice kasetowe MD dostępne są w wykonaniu z panelem czołowym
lub z drzwiami uchylnymi. Dostępne są również wykonania
mieszane. Mocowanie kasety w rozdzielnicy odbywa się przy
pomocy specjalnie zaprojektowanych uchwytów, które nadają panelowi innowacyjny wygląd o wysokiej estetyce. Cechą wspólną obu wykonań jest możliwość demontażu osłon
lub drzwi w trakcie pracy kasety w celu wykonania zdjęć graficznych oraz regulacji przekaźników.

Parametry techniczne
Opis parametru

Wartość

Napięcie znamionowe łączeniowe

1000 V

Napięcie znamionowe izolacji

1000 V

Częstotliwość znamionowa

50 Hz

Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane

12 kV

Prąd znamionowy

6300 A

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany

120 kA

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany

264 kA
Forma 1, 2a, 2b, 3a
3b, 4a, 4b

Podział wewnętrzny
Stopień ochrony

IP54
PN-EN 61439-1:2011
PN-EN 61439-2:2011

Normy

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

