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MultiCell-Gn
Kompaktowa rozdzielnica górnicza

Przeznaczenie
MultiCell-Gn jest przeznaczona do pracy w bardzo trudnych
warunkach środowiskowych, w szczególności w podziemnych
wyrobiskach zakładów górniczych zgodna z wymaganiami Smart
Grid.
MultiCell-Gn może pracować w trójfazowych sieciach
elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 12 kV
z izolowanym punktem neutralnym. Rozdzielnica może
zasilać urządzenia zainstalowane w polach niemetanowych i
metanowych w wyrobiskach zaliczonych do stopnia ”a”, ”b”, ”c”
niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A i B zagrożenia
wybuchem pyłu węglowego.
MultiCell-Gn posiada certyfikat zgodności Nr: DN/446/2019
wydany przez Instytut Elektrotechniki oraz dopuszczenie
Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego o znaku GE-30/19 do
stosowania w podziemnych zakładach górniczych w wyrobiskach
niezagrożonych wybuchem albo niezagrożonych wybuchem
metanu i zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu
węglowego.

Zastosowane innowacyjne rozwiązania,
w połączeniu z bardzo małymi wymiarami,
przy zachowaniu wysokich parametrów
znamionowych,
stawiają
rozdzielnicę
MultiCell-Gn jako lidera w tym obszarze
zastosowań.

Pola rozdzielcze
Projektując układ rozdzielnicy można zastosować następujące pola:
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

pole zasilające,
pole zasilająco-odpływowe,
pole odpływowe liniowe,
pole odpływowe transformatorowe,
pole odpływowe silnikowe,
pole odpływowe silnikowe z układem suszenia,
pole odpływowe kompensacji,
pole pomiarowe,
pole pomiarowe z transformatorem potrzeb własnych,
pole sprzęgłowe kablowe z wyłącznikiem,
pole sprzęgłowe kablowe z odcinaczem,
pole sprzęgłowe szynowe z wyłącznikiem,
pole sprzęgłowe szynowe z odcinaczem;

Pola rozdzielcze MultiCell-Gn są zróżnicowane pod względem wyposażenia w aparaty elektryczne, uwzględniając funkcje jaką
pełnią w układzie rozdzielczym. W polach zasilających i odpływowych, na przyłączach kablowych i szynowych, są zastosowane
uziemniki szybkie. Również pola pomiarowe wyposażono w uziemniki szybkie szyn zbiorczych.
Pola rozdzielcze MultiCell-Gn wyposażone są w ręczny lub ręczny i silnikowy napęd członów wysuwnych i uziemnika. Napędy
silnikowe przystosowane są do sterowania z systemu sterowania i nadzoru - SSiN. Obwody pomocnicze rozdzielnicy mogą
współpracować z zewnętrznymi iskrobezpiecznymi obwodami sterowania i blokad technologicznych klasy ”ia”.
Dzięki zastosowaniu rozbudowanego systemu blokad mechanicznych i elektrycznych, pola rozdzielcze MultiCell-Gn
zapewniają wysoki stopień bezpieczeństwa eksploatacji odpowiadający normom PN EN 62271-1 i PN-EN 62271-200.
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Parametry techniczne
Opis parametru
Napięcie znamionowe
Częstotliwość znamionowa

Wartość
12 kV
50 Hz

Napięcie znamionowe wytrzymywane o częstotliwości sieciowej (1 min)
●● do ziemi i międzyfazowo

28 kV / 38 kV

●● bezpiecznej przerwy izoalcyjnej

32 kV / 45 kV

Napięcie znamionowe wytrzymywane udarowe piorunowe (1,2/50 μs)
●● do ziemi i międzyfazowo

75 kV

●● bezpiecznej przerwy izolacyjnej

85 kV

Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych

1600 A

Prąd znamionowy ciągły pół

1250 A

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany

31,5 kA

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany

≤ 80 kA

Odporność na działanie łuku wewnętrznego

31,5 kA

Stopień ochrony

IP 54

Klasyfikacja IAC

AFLR

Klasa przegród
Kategoria dostępności do przedziałów
Certyfikaty, dopuszczenia

PM
LSC2B
DN/446/2019, GE-30/19

Cechy funkcjonalne
●● kompaktowa konstrukcja wszystkich rodzajów pól rozdzielczych
o wymiarach nie przekraczających 1800/1300/600 mm (wysokość/
głębokość/szerokość), ułatwiająca transport i eksploatację przy bardzo
wysokich parametrach znamionowych,
●● wysoka wytrzymałość łukoochronna odporna na działanie wewnętrznego
łuku elektrycznego, 1-sekundowa o wartości 31,5 kA/1s,
●● wysoka wytrzymałość zwarciowa 3-sekundowa- 31,5 kA,
●● budowa przedziałowa składająca się z przedziałów: szyn zbiorczych,
członu wysuwnego, przyłącza kablowego, niskiego napięcia,
●● rozdzielnica wolnostojąca z obustronnym dostępem do komponentów
pola,
●● rozdzielnica dwuczłonowa, wykonana z wysuwem głównych aparatów
łączeniowych,
●● wygodne podłączenie kątowe do trzech kabli siłowych o przekroju do
240mm2,
●● bezpieczna, posiadająca bardzo wysoki stopień bezpieczeństwa
eksploatacji i obsługi osiągnięty poprzez zintegrowany system blokad,
●● duża liczba rodzajów pół rozdzielczych oraz opcjonalnego wyposażenia
pozwala na zaprojektowanie każdego układu rozdzielnic dostosowanego
do wymagań Klienta,
●● ręczny lub silnikowy napęd członów wysuwnych i uziemników,
●● stopień ochrony IP 54;
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Wymiary

Zalety
Do głównych zalet MultiCell-Gn należy:
●● kompaktowa konstrukcja wszystkich rodzajów pól,
ułatwiająca transport i eksploatację, wpasowująca się
w każde podziemne wyrobisko górnicze przeznaczone
do zabudowy rozdzielnic SN,
●● wysoka wytrzymałość zwarciowa,
●● wysoka odporność na działanie łuku elektrycznego,
●● niezawodny
system
blokad
mechanicznych
umożliwiający wykonanie tylko dozwolonych czynności,
●● bezpieczna, spełniająca wysokie wymagania norm
górniczych poświadczone certyfikatem i dopuszczeniem
Prezesa WUG,
●● wygodne prowadzenie i dostęp do obwodów okrężnych,
●● możliwość zabudowy bez kanału kablowego na spągu
podniesionym lub podłodze technologicznej,
●● możliwość
zabudowy
w
polach
silnikowych,
innowacyjnego układu suszenia silnika bez użycia
wózków suszenia - układ sterowany zdalnie z systemu
sterowania i nadzoru,
●● niezawodna praca,
●● bezpieczna, łatwa i intuicyjna obsługa,
●● wyposażenie w nowoczesną aparaturą elektryczną,
łączeniową, pomiarową i zabezpieczeniową jednego,
polskiego producenta dostosowaną do rozwiązań Smart
Grid;
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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

Biuro 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

