STÄLLVERKSSKÅP 12 (17,5) kV

STÄLLVERKSSKÅP 24 kV

ELECTRICAL DISTRIBUTION EQUIPMENT

Metallkapslat S T Ä L L V E R K
USN STÄLLVERK
Circuit breaker cubicle

USN är ett luftisolerat, metallkapslat ställverk med
3 sepererade högspänningsceller för 12 - 24kV.
·
Ställverket är typtestat enligt IEC62271-200
tillsammans med tryckavlastningskanaler som är
placerade på toppen av skåpet.
Ställverket är personsäkert genom robust
konstruktion, lås och förreglingar som omöjliggör
felaktigt handhavande.
All manöver görs från framsidan på skåpet.
Det går att ta bort skärmar mellan cellerna
för att underlätta åtkomsten in i skåpet.
Följande tillval finns; kapacitiva
spänningsgivare, ljusbågsskydd,
faslikhetsprovning, mekaniska frånslag
motor för rörelse av brytare i truck,etc.
·
Brytarna är vakuum eller SF6, reläskydd
och ljusbågsskydd enligt kundönskemål.
För lägre tekniska data för 12kV kan vi
erbjuda ett lättare ställverk, USN-10-100

Circuit breaker cubicle with
withdrawable VT truck

Voltage transformer cubicle
Voltage transformer cubicle
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Service transformer cubicle
Outgoing circuit breaker cubicle

Märkspänning

U, kV

12

17,5

24

Spänning rutinprov 50 Hz, 1 min

U(1 min), kV

28 (42)

42

50

Isolationsnivå topp (1,2-50) µs

U, kV

75

95

125

Märkström samlingsskena, upp till

In, A

4000

3150

2500

Märkström inkommande, upp till

In, A

4000

3150

2500

Märkkorttidsström 1s, upp till

Icw(3s), kA

40

40

25

Icm, kA

100

100

63

Loss of service continuity category

LSC2B

LSC2B

LSC2B

Partition class
Intern ljusbågs klassifisering

PM

PM

PM

AFLR

AFLR

AFLR

Topp, märkkorttidsström, upp till

Seismic klassifisering enligt IEC 60068-3-3
Dimensioner utan trycklasthuv och kanaler.

Section disconnector cubicle

Sectionalizing cubicle with metering
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Load break switch cubicle
USN-common - Rev. 0.2 - EN - 2013.01

Richter skala - 7, MSK skala - IX
Height, mm

2220

2220

2240

Width, mm

650; 800; 1000

650; 800; 1000

800; 1000

Depth, mm

1500

1500

1700

SAMLINGSSKENCELLEN

LÅGSPÄNNINGSCELLEN

Normalt för 12kV är samlingsskenorna i samlingsskeneutrymmet oisolerade och utan skyddsbarriärer
mellan skåpen. Men för höga strömmar 6000A (12kV) så är dessa isolerade och barriärer kan
placeras mellan skåpen. För 24kV levereras skenorna isolerade. Detta ger en ökad säkerhet mot
interna kortslutningar.

Lågspänningscellen är uppbyggd på dubbla stålplåtsystem och skyddas från eventuella fel i angränsande celler.
I
lågsspänningscellen
placeras reläskydd och
andra
lågspänningsapparater. Fabrikat enligt
kundkrav.
Kopplingen
mellan
brytare
och
lågsspänningskretsarna
görs via en multiplugg
som automatiskt ansluter
då brytaren placeras i
brytarcellen och låses. I
dörren placeras mimik,
kapacitiv
spänningsgivare, faslikhetsprovare.

I taket så finns det luckor för att leda bort gaser vid en eventuell kortslutning i ställverket ut till
tryckavlastningskanaler och bort från ställverk och ställverksrum. NOTERA att ovan är tillval.
bushings.

SKYDD FÖR INTERN KORTSLUTNING
USN ställverket är konstruerat för att förhindra felmanöver genom förreglingar
och låsmöjligheter samt ha en robust konstruktion. Utöver detta följer ställverket
kraven enligt IEC602271-200 för att ge maximal säkerhet vid internkortslutning.
Normalt används ljusbågsskyddet NOLA med sensorer placerade i alla
högspänningsceller för att omedelbart slå ifrån ström vid en eventuell
kortslutning och uppkommande överslag. Det finns med strömövervakning.

KABELCELLEN

Skåpets manövrering görs alltid framifrån, även installationen av
högspänningskablar och övrig montage. Det är lätt att komma åt alla
apparater och anslutningar genom att ta bort skärmen mellan
brytarcellen och kabelcellen. Genom att göra det kan man komma åt
hela 45% av ställverksskåpet framifrån via kabelcellen.
Det finns utrymme för 6 parallella kablar per fas.
I kabelcellen finns förutom anslutningen för högspänningskablar även
jordslutare, strömtransformatorer, utdragbar spänningstransformator,
kabelströmstransformator, jordskena.
Jordslutaren är snabbslutande med fjäderkraft och manövreras från
fronten av skåpet manuellt, eller med motor som tillval. Jordslutaren är
mekaniskt förreglad mot brytaren men kan förses med elektrisk
förregling.

BRYTARCELLEN
De olika varianterna på brytare är från välkända märken med både vakuum och SF6 isolation. Brytaren sitter på
en truck, den manövreras in/ut manuellt eller med motor. Brytaren har mekanisk frånslagsfunktion.

SKÅPETS STRUKTUR
Det kraftfulla och robusta
ställverket är tillverkat av upp
till 3mm tjocka galvaniserade
plåtar som skruvas ihop.
Högspänningscellerna
har
utsläpp
uppåt
till
tryckavlastningskanaler
och
vidare ut från ställverk och
ställverksrum av giftiga gaser
vid ett intern kortslutning.

Brytare bakom
dörr

Typtester gjorda
enligt krav
tillsammans med
tryckavlastningskanaler.

