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Ασφάλεια
Οδηγίες ασφαλείας
- Τηρείτε αυστηρά τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου.
- Οι πίνακες μέσης τάσης UniSec πρέπει να εγκαθίστανται
αποκλειστικά σε εσωτερικούς χώρους κατάλληλους για
ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
- Πρέπει να διασφαλίζεται ότι η εγκατάσταση, ο χειρισμός
και η συντήρηση των πεδίων UniSec θα γίνεται μόνο από
εξειδικευμένο προσωπικό, επαγγελματίες αδειούχους
ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες.
- Είναι απαραίτητη η συμμόρφωση με όλα τα εν ισχύ διεθνή
ή εθνικά πρότυπα σχετικά με τη σύνδεση με το εθνικό
δίκτυο διανομής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας,
καθώς και τους κανονισμούς υγείας και ασφάλειας
εργασίας.
- Να συμβουλεύεστε το παρών εγχειρίδιο για όλες τις
ενέργειες που απαιτούνται για τον έλεγχο των πινάκων
μέσης τάσης UniSec.

Εξειδικευμένο προσωπικό
Οποιαδήποτε εργασία εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία,
χειρισμός ή συντήρηση του εξοπλισμού UniSec πρέπει
να εκτελείται από εξειδικευμένο προσωπικό, ειδικά
εκπαιδευμένο και αδειοδοτημένο για πρόσβαση σε
εγκαταστάσεις μέσης τάσης.

		

ΠΡΟΣΟΧΗ
Βεβαιωθείτε για τα ονομαστικά τεχνικά
χαρακτηριστικά του εξοπλισμού
πριν προχωρήσετε στη σύνδεση και
τροφοδοσία του πίνακα. Κρατήστε το
εγχειρίδιο αυτό προσβάσιμο σε όλο
το προσωπικό που εμπλέκεται στην
εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη
συντήρησή του. Το τεχνικό προσωπικό
που εργάζεται σε αυτόν τον πίνακα μέσης
τάσης πρέπει να ενεργεί υπεύθυνα σε όλα
τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια και
τον χειρισμό του.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες χρήσης
του εξοπλισμού και τηρείτε τους
κανόνες της ορθής τεχνικής πρακτικής!
Η τάση λειτουργίας του συγκεκριμένου
πίνακα μπορεί να προκαλέσει σοβαρό
τραυματισμό ή θάνατο! Πριν προχωρήσετε
σε οποιαδήποτε εργασία σε αυτόν τον
πίνακα, αποσυνδέστε την τροφοδοσία και
γειώστε τα ενεργά του μέρη.

Σημαντικά μηνύματα
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στις παρακάτω
σημάνσεις:

Επικοινωνία
Για οποιεσδήποτε απορίες έχετε σχετικά με αυτό το τεχνικό
εγχειρίδιο παραμένουμε στη διάθεσή σας. Τα στοιχεία
επικοινωνίας με την εταιρεία μας αναγράφονται στο
οπισθόφυλλο του συγκεκριμένου εντύπου.

Η χρήση του παραπάνω σήματος σε αυτό το τεχνικό
εγχειρίδιο αντιστοιχεί σε τριών ειδών επισημάνσεις:
- ΚΙΝΔΥΝΟΣ: σήμανση που ενημερώνει για άμεσους
κινδύνους που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές
σωματικές βλάβες ή και θάνατο.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: σήμανση που ενημερώνει για κινδύνους ή
επισφαλείς πρακτικές που μπορούν να οδηγήσουν σε
ελαφρύ τραυματισμό ή υλικές ζημιές (του εξοπλισμού ή
της εγκατάστασης).
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: σήμανση που προσδιορίζει σημαντικές
διαδικασίες ή απαιτήσεις που, αν δεν ακολουθηθούν,
μπορεί να οδηγήσουν σε υλικές ζημίες (του εξοπλισμού
ή της εγκατάστασης).
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1. Περίληψη
1.1 Γενικά

1.4 Συνθήκες λειτουργίας

Οι πίνακες UniSec της ΑΒΒ είναι σχεδιασμένοι για
δευτερογενή διανομή στη Μέση Τάση. Πρόκειται για το
αποτέλεσμα πολυετούς έρευνας και καινοτόμου σχεδιασμού
που ήρθε να απαντήσει στις απαιτήσεις της αγοράς.
Η νέα σειρά των πινάκων προσφέρει μεγάλο εύρος τεχνικών
και αξιόπιστων λύσεων.
Η αξιοπιστία, η ασφάλεια και η ευκολία στην εγκατάσταση
και τη χρήση είναι οι βασικές αρχές που τηρήθηκαν κατά τον
σχεδιασμό των πινάκων UniSec.

1.4.1 Συνθήκες κανονικής λειτουργίας

1.2 Εγχειρίδιο λειτουργίας
Το εγχειρίδιο αφορά τον τρόπο λειτουργίας του πίνακα
UniSec και τις λεπτομέρειες χειρισμού του. Θα βρείτε
επιπλέον και οδηγίες αντιμετώπισης κατά τον εντοπισμό
βλαβών.

Οι πίνακες Μέσης Τάσης UniSec έχουν σχεδιαστεί για
λειτουργία σε εσωτερικό χώρο, σύμφωνα με τα πρότυπα IEC
(Πίνακας 1). Εάν οι συνθήκες λειτουργίας διαφοροποιούνται
από τα πρότυπα IEC (IEC 62271-1), αυτό θα πρέπει να
συμφωνηθεί με τον κατασκευαστή.
Θερμοκρασία περιβάλλοντος

°C

Μέγιστη

+ 40

Ελάχιστη(1)

-5

Υψόμετρο πάνω από το επίπεδο της θάλασσας
Μέγιστο

m
1.000

Συνθήκες υγρασίας

%

Μέσος όρος σχετικής υγρασίας (24 h)

≤ 95

Μέσος όρος σχετικής υγρασίας (1 μήνας)

≤ 90

Μόλυνση
Ο αέρας θα πρέπει να μην είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένος από σκόνη,
καπνό, διαβρωτικά ή εύφλεκτα αέρια, ατμούς ή αλάτι.

1.3 Πρότυπα και κανονισμοί
(1)

Πρότυπα CEI EN / IEC

Για θερμοκρασίες λειτουργίας κάτω από -5 oC παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί
μας.

Ονομασία

Τίτλος

CEI EN 62271-200

High voltage switchgear and controlgear
Part 200: Metal-enclosed factory-built switchgear and
controlgear for rated voltages above 1 kV up to and
including 52 kV

Πίνακας 2. Συνθήκες λειτουργίας

CEI EN 62271-1

High voltage switchgear and controlgear
Part 1: Common specifications

1.4.2 Ειδικές συνθήκες λειτουργίας

CEI EN 62271-202

High voltage switchgear and controlgear
Part 202: Factory-built high voltage/low voltage substations

CEI EN 61869-2

Instrument transformers
Part 2: Additional requirements for current transformers

CEI EN 61869-3

Instrument transformers
Part 3: Additional requirements for inductive voltage
transformers

CEI EN 62271-100

High voltage switchgear and controlgear
Part 100: Alternating current circuit-breakers

CEI EN 62271-102

High voltage switchgear and controlgear
Part 102: Alternating current disconnectors and earthing
switches

CEI EN 62271-105

High voltage switchgear and controlgear
Part 105: Switch-fuse combinations for rated voltages
above 1 kV up to and including 52 kV

CEI EN 62271-103

High voltage switchgear and controlgear
Part 103: Switches and switch-disconnectors for rated
voltages above 1 kV up to and including 52 kV

CEI EN 60529

Degrees of protection provided by enclosures
(IP Code)

CEI EN 62271-206

High voltage switchgear and controlgear
Part 206: Voltage presence indicating systems for rated
voltages above 1 kV up to and including 52 kV

CEI EN 60071-2

Insulation co-ordination
Part 2: Application guide

CEI EN 62271-106

High voltage switchgear and controlgear
Part 106: Alternating current contactors, contactor-based
controllers and motor-starters

IEC TS 62271210:2013

Voltage switchgear and controlgear - Part 210: Seismic
qualification for metal enclosed and solidinsulation
enclosed switchgear and controlgear assemblies for rated
voltages above 1 kV and up to and including 52 kV

IEC TS 62271304:2008

High-voltage switchgear and controlgear - Part 304: Design
classes for indoor enclosed switchgear and controlgear for
rated voltages above 1 kV up to and including 52 kV to be
used in severe climatic conditions

Πίνακας 1. Πρότυπα IEC
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Σε περίπτωση εγκατάστασης των πινάκων UniSec σε
υψόμετρο μεγαλύτερο από 1.000 m, θα πρέπει να ληφθεί
υπόψη η μείωση της διηλεκτρικής αντοχής του αέρα, ως
μονωτικού μέσου, σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61271.
Η αυξημένη θερμοκρασία θα πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη κατά τον σχεδιασμό των ζυγών και των αγωγών
διακλάδωσης, διαφορετικά περιορίζεται η ικανότητα
μεταφοράς του ρεύματος.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Όταν ο πίνακας λειτουργεί σε συνθήκες
υψηλής υγρασίας και με μεγάλες
διακυμάνσεις θερμοκρασίας, υπάρχει
κίνδυνος για την αξιόπιστη λειτουργία της
εγκατάστασης και για αυτό θα πρέπει οι
συνθήκες αυτές να αποτελούν εξαίρεση. Για
να αποφευχθούν τα προβλήματα αυτά, θα
πρέπει ο κατασκευαστής να προλαμβάνει
παίρνοντας μέτρα όπως η τοποθέτηση
θερμαντικών αντιστάσεων για την αποφυγή
φαινομένων αντίστοιχων με αυτό της
δημιουργίας συμπυκνωμάτων κ.α.

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά
2.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
Ονομαστική τάση λειτουργίας

kV

12

17.5

24

- Γραμμή - γραμμή και γραμμή - γη

kV

28

38

50

- Μεταξύ ανοιχτών επαφών

kV

32

45

60

kVp

75

95

125

kVp

85

110

145

Ονομαστική συχνότητα

Hz

50/60

50/60

50/60

Ονομαστικό ρεύμα (40 °C)

A

800 (1)

800 (1)

630

Ονομαστικό ρεύμα αντοχής βραχέως χρόνου

kA

25 (2s)

20 (3s) (2)(3)

16 (3s) - 20 (3s) (2)(3)

Ικανότητα ζεύξης (τιμή ρεύματος αιχμής)

kAp

62.5

52.5

40/52.5

- Ενεργό ονομαστικό φορτίο

A

800 (1)

800 (1)

630

- Μ/Σ εν κενώ

A

16

16

16

- Γραμμές χωρίς φορτίο

A

25

25

25

- Καλώδια χωρίς φορτίο

A

50

50

50

- Δίκτυα βρόχου

A

800 (1)

800 (1)

630

Ηλεκτρική αντοχή των επαφών ισχύος

κλάση

E3 - μέχρι 5 ζεύξεις (makings) και
100 αποζεύξεις σε ονομαστικό ρεύμα

Ηλεκτρική αντοχή της επαφής γείωσης

κλάση

E2 - μέχρι 5 ζεύξεις (makings)

Μηχανική αντοχή επαφής γραμμής με μηχανισμό 1S
(μονού ελατηρίου)

κλάση

M2 - 5.000 μηχανικοί χειρισμοί

Μηχανική αντοχή επαφής γραμμής με μηχανισμό 2S
(διπλού ελατηρίου)

κλάση

M1 - 1.000 μηχανικοί χειρισμοί

Μηχανική αντοχή της επαφής γείωσης

κλάση

M0 - 1.000 μηχανικοί χειρισμοί

Τάση αντοχής βιομηχανικής συχνότητας (50/60 Hz, 1 min)

Κρουστική τάση μόνωσης (BIL 1.2/50 µs)
- Γραμμή - γραμμή και γραμμή - γη
- Μεταξύ ανοιχτών επαφών

(2)

Ικανότητα απόζευξης

Μηχανική και ηλεκτρική αντοχή

(1) 630 A για διακόπτες φορτίου με τύπο GSec/T2
(2) 16 kA (3 s) για GSec/T2
(3) Για 21 kA (3 s) παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας

Λοιπά χαρακτηριστικά διακοπτών φορτίου τύπου GSec

Πρότυπα IEC

Απόσταση μεταξύ φάσεων (πόλων)

mm

230

Ονομασία

Τίτλος

Απόλυτη πίεση αερίου SF6

kPa

148

Εσωτερικός όγκος

I

25

IEC 60694

Πίνακες Υψηλής τάσης και πίνακες ελέγχου
- Κεφ. 1: Κοινή προδιαγραφή

IP 2X

IEC 62271-102

Πίνακες υψηλής τάσης και πίνακες ελέγχου
- Κεφ. 102: Αποζεύκτες και γειωτές

°C

-5

IEC 60265-1

°C

+40 (5)

Πίνακες υψηλής τάσης και πίνακες ελέγχου
- Κεφ. 103: Διακόπτες για ονομαστική τάση πάνω
από 1 kV και μέχρι και τα 52 kV

m

3.000

IEC 62271-105

Πίνακες υψηλής τάσης και πίνακες ελέγχου
- Κεφ. 105: AC Ασφαλειοδιακόπτες

IP βαθμός προστασίας
Θερμοκρασία λειτουργίας

(4)

- Ελάχιστη
- Μέγιστη
Μέγιστο υψόμετρο εγκατάστασης

(6)

(4) Σε συμφωνία με το πρότυπο IEC 62271
(5) Συμβουλευτείτε την ΑΒΒ για υψηλότερες τιμές
(6) Σύμφωνα με το συντελεστή διόρθωσης Ka για τα στοιχεία μόνωσης σύμφωνα με
το πρότυπο IEC 62271-100

Πίνακας 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Οι πίνακες UniSec θα πρέπει να
εγκαθίστανται σε κλειστούς εσωτερικούς
χώρους στους οποίους πρόσβαση θα έχει
μόνο το εξειδικευμένο προσωπικό.
(1): A
F
L
R

(Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό)
(Πρόσβαση από την μπροστινή πλευρά)
(Πρόσβαση από την πλαϊνή πλευρά)
(Πρόσβαση από την πίσω πλευρά)

2.2 Ταξινόμηση πινάκων σύμφωνα με
την αντοχή σε εσωτερικό τόξο
Ρεύμα

Τύποι

Χρόνος εκδήλωσης
τόξου

12,5 kA

AFL(1)

1s

16 kA

AFLR(1)

1s

21 kA

AFLR(1)

1s

25 kA(1)

AFLR(1)

1s

(1)

Μόνο για πεδία με αυτόματο διακόπτη συρομένου τύπου μέχρι τα 17,5 kV

Πίνακας 4. Ταξινόμηση σύμφωνα με την αντοχή σε εσωτερικό τόξο
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3. Χειρισμός πινάκων UniSec
3.1 Γενικές προειδοποιήσεις και
προφυλάξεις
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Μην περπατάτε στην οροφή του πίνακα.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Όλοι οι χειρισμοί του εξοπλισμού των πινάκων
UniSec θα πρέπει να γίνονται με τις πόρτες
κλειστές.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Οι χειρισμοί και οποιαδήποτε άλλη εργασία
στους πίνακες θα πρέπει να γίνονται από
εξειδικευμένο προσωπικό που ακολουθεί
τους διεθνείς και τους τοπικούς κανονισμούς
ασφαλείας.

3.2 Θέση σε λειτουργία

μεταβάλλεται η θέση των επαφών.
– Ελέγξτε τις ηλεκτρικές και μηχανικές μανδαλώσεις των 		
διακοπτών χωρίς να χρησιμοποιήσετε ιδιαίτερη δύναμη.
– Ρυθμίστε τις μονάδες προστασίας των διακοπτών στις 		
απαιτούμενες τιμές και ελέγξτε τη σωστή λειτουργία τους
με κατάλληλο εξοπλισμό δοκιμών.
– Ενημέρωση του προσωπικού για τον ορθό τρόπο 		
χειρισμού του πίνακα.
– Ελέγξτε επιμελώς την εγκατάσταση πριν την ηλεκτροδότηση.
Άλλα σημεία ελέγχου
– Καλώδια ισχύος
– Καλώδια βοηθητικών κυκλωμάτων
– Βοηθητική πηγή τάσης
– Σύστημα τηλεχειρισμού
– Σύστημα γείωσης
– Χαρακτηριστικά του χώρου εγκατάστασης του πίνακα:
- Επαρκής χώρος για εκτόνωση των αερίων που εκλύονται
κατά την εκδήλωση ηλεκτρικού τόξου (συνθήκες σφάλματος)
- Αερισμός του χώρου
- Θερμοκρασία
- Υγρασία

3.2.1 Εργασίες προετοιμασίας του πίνακα
Πριν την τροφοδοσία και τη θέση σε λειτουργία του πίνακα
πρέπει να πραγματοποιηθούν οι κάτωθι εργασίες:
– Ελέγξτε γενικά την κατάσταση του πίνακα για τυχόν 		
φθορές ή ζημιές.
– Ελέγξτε τα διακοπτικά στοιχεία του πίνακα, τους 		
ακροδέκτες, τις συνδέσεις και τα μονωτικά του μέρη για 		
τυχόν φθορές ή ελλείψεις.
– Ελέγξτε τη σύνδεση της μπάρας γείωσης με τη θεμελιακή
γείωση του υποσταθμού.
– Ελέγξτε τη βαφή του πίνακα για τυχόν αλλοιώσεις.
– Αφαιρέστε όλα τα υπολείμματα υλικών/εξαρτημάτων που
χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης
του πίνακα καθώς και τυχόν ξένα αντικείμενα και 		
εργαλεία.
– Καθαρίστε τον πίνακα, τρίβοντας τα μονωτικά του μέρη 		
με ένα καθαρό, στεγνό, μαλακό, μη ξεφτισμένο πανί. 		
Αφαιρέστε τυχόν ίχνη από κολλώδη ή λιπαρή βρωμιά.
– Επανατοποθετήστε όποια καλύμματα είχαν τυχόν 		
αφαιρεθεί κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης ή του 		
ελέγχου του εξοπλισμού.
– Εργασίες προετοιμασίας των διακοπτών ισχύος:
- Καθαρίστε τα μονωτικά τους μέρη με ένα καθαρό και 		
στεγνό ύφασμα.
- Ελέγξτε εάν οι ακροδέκτες του διακόπτη είναι καθαροί
και απαλλαγμένοι από κάθε είδους παραμόρφωση που
προκαλείται από κραδασμούς, οι οποίοι έλαβαν χώρα
κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και της αποθήκευσης.
- Ελέγξτε την πίεση του αερίου SF6 (σε περίπτωση που 		
χρησιμοποιείτε αυτόματο διακόπτη HD4 με μετρητή 		
πίεσης).
– Ελέγξτε την τιμή της βοηθητικής τάσης του πίνακα.
– Εκτελέστε εργασίες δοκιμών στα διακοπτικά στοιχεία 		
του πίνακα, τόσο χειροκίνητα όσο και ηλεκτρικά μέσω 		
αυτοματισμού και ταυτόχρονα παρατηρήστε εάν 		
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3.2.2 Οδηγίες εκκίνησης
– Βεβαιωθείτε ότι οι διακόπτες φορτίου και οι αυτόματοι
διακόπτες ισχύος που περιλαμβάνονται στους πίνακες
UniSec είναι σε ανοιχτή θέση (θέση OPEN, λειτουργία
διακοπής).
– Αφαιρέστε τυχόν εξωτερικά εξαρτήματα γείωσης και
τοποθετείστε τον γειωτή (εάν υπάρχει) σε ανοιχτή θέση
(θέση OPEN, λειτουργία διακοπής).
– Τροφοδοτήστε την είσοδο του πίνακα.
– Ενεργοποιήστε τα διακοπτικά στοιχεία του πίνακα βήμα
προς βήμα, παρατηρώντας τις ενδείξεις ενεργοποίησης
του εξοπλισμού.

3.3 Χειρισμός των διακοπτών
Ο έλεγχος του γειωτή γίνεται μόνο χειροκίνητα, ενώ ο
έλεγχος των διακοπτών μπορεί να γίνεται χειροκίνητα ή
μέσω κινητήρα τηλεχειρισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Ο μοχλός χειροκίνητου ελέγχου των
διακοπτών πρέπει να αφαιρείται σε
περίπτωση χειρισμού τους μέσω των μπουτόν
ελέγχου και του κινητήρα τηλεχειρισμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ο μοχλός χειρισμού στρέφεται κατά 85ο-90ο
για θέση του διακόπτη σε κατάσταση
«Ανοιχτός» ή «Κλειστός» και κατά 170ο-180ο
για γείωση του διακόπτη.

3.3.1 Διακόπτης τριών θέσεων με μηχανισμό μονού
ελατηρίου

2. Άνοιγμα του διακόπτη φορτίου από θέση:
«Κλειστός διακόπτης»

1. Κλείσιμο του διακόπτη φορτίου από θέση:
«Ανοιχτός διακόπτης»

Εικόνα 4. «Κλειστός διακόπτης»
Εικόνα 1. «Ανοιχτός διακόπτης»

α) Προσαρμόστε τον μοχλό χειρισμού στην επάνω οπή.
β) Γυρίστε τον μοχλό δεξιόστροφα στη θέση:
«Κλειστός διακόπτης» .

α) Προσαρμόστε τον μοχλό χειρισμού στην επάνω οπή.
β) Γυρίστε τον μοχλό αριστερόστροφα στη θέση:
«Ανοιχτός διακόπτης».

Εικόνα 5. «Κλειστός διακόπτης» με μοχλό χειρισμού
Εικόνα 2. «Ανοιχτός διακόπτης» με μοχλό χειρισμού

Εικόνα 6. «Ανοιχτός διακόπτης»
Εικόνα 3. «Κλειστός διακόπτης»
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3. Χειρισμός από τη θέση «Ανοιχτός διακόπτης» στη θέση
«Γειωμένος διακόπτης»

β) Προσαρμόστε τον μοχλό χειρισμού στην κάτω οπή.
γ) Γυρίστε τον μοχλό αριστερόστροφα στη θέση
«Ανοιχτός διακόπτης».

α) Προσαρμόστε τον μοχλό χειρισμού στην κάτω οπή.
β) Γυρίστε τον μοχλό δεξιόστροφα στη θέση
«Γειωμένος διακόπτης».

Εικόνα 10. «Γειωμένος διακόπτης» με μοχλό χειρισμού στην κάτω οπή

Εικόνα 7. «Ανοιχτός διακόπτης» με τον μοχλό χειρισμού τοποθετημένο στην
κάτω οπή

Εικόνα 11. «Ανοιχτός διακόπτης»

Εικόνα 8. «Γειωμένος διακόπτης»

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η πόρτα του πίνακα ανοίγει μόνο όταν ο
διακόπτης φορτίου είναι γυρισμένος στη
θέση «Γείωσης».
4. Άνοιγμα του διακόπτη από τη θέση «Γειωμένος διακόπτης»
α) Κλείστε την πόρτα του πεδίου καλωδίων.
Εικόνα 12. «Ανοιχτοί διακόπτες» σε πεδία SBR (Switch Breaker Reversed)
με 3 γειωτές

Εικόνα 9. «Γειωμένος διακόπτης»
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3.3.2

Διακόπτης τριών θέσεων με μηχανισμό διπλού 		
ελατηρίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Στα πεδία με κινητήρα τηλεχειρισμού και
μηχανισμό διπλού ελατηρίου συστήνεται να
ωθήσετε τον διακόπτη προς τα επάνω, έτσι
ώστε να ελευθερωθεί η οπή τοποθέτησης
του μοχλού λειτουργίας.

Εικόνα 13. «Ανοιχτοί διακόπτες» σε πεδία SBR (Switch Breaker Reversed)
με 2 γειωτές

1. Κλείσιμο του διακόπτη φορτίου από θέση:
«Ανοιχτός διακόπτης».
α) Σπρώξτε τον διακόπτη για να ελευθερώσετε την οπή
τοποθέτησης του μοχλού χειρισμού, όπως υποδεικνύει το
κόκκινο βέλος στην εικόνα 16.

Εικόνα 14. Εμπρόσθια όψη πεδίων SDM (Switch Disconnector with Measure)

Εικόνα 16. «Ανοιχτός διακόπτης».

β) Τοποθετείστε τον μοχλό χειρισμού στην πάνω οπή.
γ) Στρέψτε τον μοχλό δεξιόστροφα για να τανύσετε το
ελατήριο του διακόπτη.
A

Εικόνα 15. Κάλυμμα HBC

Εικόνα 17. «Ανοιχτός διακόπτης» με μοχλό χειρισμού
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Αφού ολοκληρωθεί η τάνυση του ελατηρίου:
δ) Αφαιρέστε τον μοχλό χειρισμού.
ε) Σπρώξτε τον διακόπτη προς τα κάτω για να
απελευθερωθούν τα μπουτόν χειρισμού, όπως
υποδεικνύει το κόκκινο βέλος στην εικόνα 18.

Εικόνα 18. «Ανοιχτός διακόπτης»

2. Άνοιγμα του διακόπτη φορτίου από θέση:
«Κλειστός διακόπτης»
α) Πιέστε το αριστερό μπουτόν «0» για να ανοίξετε τον
διακόπτη.

Εικόνα 20. «Κλειστός διακόπτης»

στ) Πιέστε το δεξί πράσινο μπουτόν «Ι» για να κλείσετε
(ενεργοποιήσετε) τον διακόπτη.

Εικόνα 21. «Ανοιχτός διακόπτης»

Εικόνα 19. «Κλειστός διακόπτης»

3. Χειρισμός από τη θέση: «Γειωμένος διακόπτης» στη
θέση «Ανοιχτός διακόπτης»
α) Τοποθετείστε τον μοχλό χειρισμού στην κάτω οπή.
β) Στρέψτε τον δεξιόστροφα για γείωση του διακόπτη.
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4. Άνοιγμα του διακόπτη φορτίου από τη θέση:
«Γειωμένος διακόπτης»
α) Κλείστε την πόρτα του χώρου καλωδίων
β) θέση: «Γειωμένος διακόπτης»

Εικόνα 22. «Ανοιχτός διακόπτης» με μοχλό χειρισμού στην κάτω οπή.

Εικόνα 24. «Γειωμένος διακόπτης»

γ) Τοποθετείστε τον μοχλό χειρισμού στην κάτω οπή.
δ) Στρέψτε τον μοχλό αριστερόστροφα για θέση:
«Ανοιχτός διακόπτης»

Εικόνα 23. «Γειωμένος διακόπτης»

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η πόρτα του διαμερίσματος καλωδίων
ανοίγει μόνο όταν ο διακόπτης φορτίου είναι
γυρισμένος στη θέση «Γείωσης».

Εικόνα 25. Θέση «Γειωμένος διακόπτης» με μοχλό χειρισμού στην κάτω οπή

Εικόνα 26. «Ανοιχτός διακόπτης»
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5. Πεδίο τύπου DRC (Direct Riser Cable), από τη θέση:
«Ανοιχτός διακόπτης» στη θέση «Γειωμένος διακόπτης»

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Γυρίστε το κλειδί από την πλευρά της
τροφοδοσίας ώστε να απελευθερώσετε τη
γείωση και να επιτρέψετε τον χειρισμό.

6. Πεδίο τύπου DRC (Direct Riser Cable), από τη θέση:
«Γειωμένος διακόπτης» στη θέση «Ανοιχτός διακόπτης»
α) Κλείστε την πόρτα στον χώρο των καλωδίων.
β) Τοποθετείστε τον μοχλό χειρισμού στην οπή.
γ) Στρέψτε τον μοχλό χειρισμού αριστερόστροφα για τη
θέση: «Ανοιχτός διακόπτης» .

α) Τοποθετείστε τον μοχλό χειρισμού στην οπή.
β) Στρέψτε τον μοχλό δεξιόστροφα στη θέση:
«Γειωμένος διακόπτης».

Εικόνα 29. «Γειωμένος διακόπτης» με μοχλό χειρισμού στην οπή

Εικόνα 27. «Ανοιχτός διακόπτης» με μοχλό χειρισμού τοποθετημένο στην οπή

Εικόνα 30. «Ανοιχτός διακόπτης»

Εικόνα 28. «Γειωμένος διακόπτης»

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα του
διαμερίσματος καλωδίων όταν ο διακόπτης
φορτίου είναι «Γειωμένος».
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3.3.3 Εκτόνωση ελατηρίων με τον διακόπτη ανοιχτό

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η εκτόνωση των ελατηρίων με το διακόπτη
ανοιχτό είναι εγγυημένη για περιορισμένο
αριθμό χειρισμών (<25).
Εάν τα ελατήρια είναι τανυσμένα και ο διακόπτης είναι
ανοιχτός μπορείτε να εκτονώσετε τα ελατήρια χωρίς να
χρειαστεί να κλείσετε το διακόπτη.
Αλληλουχία χειρισμών:
Σε περίπτωση διακόπτη με μηχανισμό διπλού ελατηρίου
χωρίς κινητήρα:

(ένα κλειδί για κλείδωμα του διακόπτη σε θέση
«Ανοιχτός διακόπτης», όταν τα ελατήρια είναι
εκτονωμένα)
- Ο γειωτής θα μπορεί να κλειδωθεί στις παρακάτω
τρεις θέσεις για διακόπτες με μηχανισμό μονού και
διπλού ελατηρίου:
- Κλειδωμένος σε θέση «Ανοιχτός διακόπτης»
(ένα κλειδί)
- Κλειδωμένος σε θέση «Γειωμένος διακόπτης»
(ένα κλειδί)
- Συνδυασμός θέσεων, Γειωμένος/Ανοιχτός
διακόπτης (2 κλειδιά).
Η Εικόνα 32 απεικονίζει ένα παράδειγμα μανδαλώσεων.
Παρέχονται μέχρι δύο κλειδιά για θέση λειτουργίας
γραμμής ON-OFF και μέχρι δύο για τη θέση λειτουργίας ως
γειωτής.

1
2

A

B
1
2

Εικόνα 31.

1. Σπρώξτε το διακόπτη που υποδεικνύεται με κόκκινο βέλος
στην επάνω θέση για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε
τα μπουτόν «Ο» και «Ι».

Α) Κλειδί για τον διακόπτη σε θέση λειτουργίας γραμμής (ON-OFF)
Β) Κλειδί για τον διακόπτη σε θέση «Γειωμένος διακόπτης»
1) Διακόπτης σε θέση «Κλειστός διακόπτης»
2) Διακόπτης σε θέση «Ανοιχτός διακόπτης»

Εικόνα 32. Διακόπτης με μηχανισμό μονού ελατηρίου

2. Πατήστε το μπουτόν «Ο» για να εκτονώσετε τον μηχανισμό
με το ελατήριο τάνυσης.

3.3.4 Μονάδες με μανδαλώσεις με κλειδιά
Τα πεδία μπορούν να εξοπλιστούν με μανδαλώσεις
με κλειδιά. Επιτρέπουν το κλείδωμα μίας λειτουργίας
(γραμμή ON-OFF & γειωτής) του διακόπτη σε θέση
Ανοιχτός ή Κλειστός διακόπτης.
Οι κλειδαριές μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις
παρακάτω περιπτώσεις:
- Ο διακόπτης γραμμής με μηχανισμό μονού ελατηρίου
θα μπορεί να κλειδωθεί στις παρακάτω τρεις θέσεις
- Κλειδωμένος σε θέση «Ανοιχτός διακόπτης»
(ένα κλειδί)
- Κλειδωμένος σε θέση «Κλειστός διακόπτης»
(ένα κλειδί)
- Συνδυασμός θέσεων, Κλειστός/Ανοιχτός διακόπτης
(2 κλειδιά).
- Ο διακόπτης με μηχανισμό διπλού ελατηρίου θα
μπορεί να κλειδωθεί στην παρακάτω θέση:
- Κλειδωμένος σε θέση «Ανοιχτός διακόπτης»

Η κλειδαριά «Α» μπορεί να δεχθεί 2 κλειδιά: κλείδωμα
σε θέση «Κλειστός διακόπτης» (1) και κλείδωμα σε θέση
«Ανοιχτός διακόπτης» (2). Το κλείδωμα πραγματοποιείται
στρέφοντας το κλειδί δεξιόστροφα κατά 90ο (από την
κατακόρυφη στην οριζόντια θέση).
Η κλειδαριά «Β» μπορεί να δεχθεί 2 κλειδιά: κλείδωμα
σε θέση «Κλειστός διακόπτης» (1) και κλείδωμα σε θέση
«Γειωμένος διακόπτης» (2). Το κλείδωμα πραγματοποιείται
στρέφοντας το κλειδί δεξιόστροφα κατά 90ο (από την
κατακόρυφη στην οριζόντια θέση).
Μετά το κλείδωμα του διακόπτη είναι δυνατός ο χειρισμός
του διακόπτη από τον αντίστοιχο μοχλό χειρισμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Μόνο για τα πεδία τύπου SBM.
(Switch Breaker with Measure)
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3.3.5 Χειρισμοί διακοπτών φορτίου
Γενικά
Διακόπτες φορτίου 3 θέσεων με γειωτή είναι εγκατεστημένοι
μεταξύ των ζυγών και του αυτόματου διακόπτη προκειμένου
να εξασφαλιστεί η απομόνωση από τα ενεργά μέρη σύμφωνα
με τις προδιαγραφές. Οι γειωτές του διακόπτη φορτίου αλλά
και του αυτόματου διακόπτη είναι μηχανικά συνδεδεμένοι με
τους αντίστοιχους μηχανισμούς λειτουργίας και ο χειρισμός
τους πραγματοποιείται ταυτόχρονα μέσω αυτής της
μηχανικής σύνδεσης.
Βήματα γείωσης του πεδίου
α) Ανοίξτε τον αυτόματο διακόπτη ηλεκτρικά ή μηχανικά
χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο μπουτόν (με τον τρόπο
αυτό ελευθερώνεται το κλειδί του αυτόματου διακόπτη,
ώστε να τοποθετηθεί στον διακόπτη φορτίου).
β) Εισάγετε το κλειδί στο διακόπτη φορτίου και ανοίξτε τον
γ) Γειώστε τον αυτόματο διακόπτη ισχύος.
δ) Ανοίξτε την πόρτα.
ε) Αποκτήστε πρόσβαση στο πεδίο αφού βεβαιωθείτε πως
όλα τα αγώγιμα τμήματα είναι γειωμένα.
Εικόνα 33. Χειριστήρια και σημάνσεις του αυτόματου διακόπτη HD4/sec

Βήματα σύνδεσης πεδίου στο δίκτυο
α) Κλείστε την πόρτα του πεδίου πιέζοντας προς τα κάτω το
χειριστήριο.
β) Ανοίξτε τους γειωτές.
γ) Κλείστε τον διακόπτη φορτίου και αφαιρέστε το κλειδί
δ) Κλείστε τον αυτόματο διακόπτη με το μπουτόν.

3.4 Άνοιγμα πόρτας και καλυμμάτων
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η πόρτα του διαμερίσματος καλωδίων μπορεί
να ανοίξει μόνο όταν ο διακόπτης φορτίου είναι
γυρισμένος στη θέση «Γείωσης».

Για άλλα πεδία.

3.3.6 Χειρισμοί στον αυτόματο διακόπτη

3.4.1 Πόρτα διαμερίσματος καλωδίων
α) Ανασηκώστε το χειριστήριο της πόρτας.
β) Τραβήξτε για να ανοίξετε.

Γενικά
Για να εξασφαλιστεί το άνοιγμα των επαφών, σύμφωνα με
τις προδιαγραφές, ένας διακόπτης φορτίου 3 θέσεων με
γειωτή τοποθετείται μεταξύ των μπαρών και του αυτόματου
διακόπτη. Επιπλέον ο γειωτής είναι εγκατεστημένος
στο κάτω τμήμα του πεδίου (Μ/Σ έντασης και καλώδια
ΜΤ). Οι γειωτές του διακόπτη φορτίου αλλά και του
αυτόματου διακόπτη είναι μηχανικά συνδεδεμένοι με τους
αντίστοιχους μηχανισμούς λειτουργίας και ο χειρισμός τους
πραγματοποιείται ταυτόχρονα μέσω αυτής της μηχανικής
σύνδεσης.
Βήματα για γείωση του πεδίου
α) Ανοίξτε τον αυτόματο διακόπτη ηλεκτρικά ή μηχανικά
μέσω του μπουτόν.
β) Ανοίξτε τον διακόπτη φορτίου GSec.
γ) Κλείστε τους γειωτές εκατέρωθεν του αυτόματου
διακόπτη.
Βήματα σύνδεσης πεδίου στο δίκτυο
α) Ανοίξτε τους γειωτές.
β) Κλείστε τον διακόπτη φορτίου.
γ) Κλείστε τον αυτόματο διακόπτη μέσω του μπουτόν.
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Εικόνα 34. Άνοιγμα της πόρτας των καλωδίων - ανασηκώστε το
χειριστήριο

Εικόνα 36β. Κλειστή πόρτα διαμερίσματος βοηθητικού εξοπλισμού

3.4.4

Εικόνα 35. Άνοιγμα της πόρτας των καλωδίων - τραβήξτε προς τα έξω
για να την ανοίξετε

3.4.2 Κάλυμμα διαμερίσματος ελέγχου
α) Ξεβιδώστε τις βίδες στις γωνίες του διαμερίσματος.
β) Αφαιρέστε το κάλυμμα.

Άνοιγμα του διαμερίσματος καλωδίων των πεδίων
τύπου DRC (Direct Riser Cable) και DRS (Direct
Riser Sectionalizer)

Βεβαιωθείτε πως το πεδίο δεν τροφοδοτείται. Βάλτε τον
γειωτή εντός. Η πόρτα ανοίγει με διαδικασία όμοια με αυτή
που περιγράφηκε στα υπόλοιπα πεδία, αφού αφαιρεθούν οι
απαραίτητες βίδες (Εικ. 37).

Βίδα ασφάλισης

Εικόνα 37. Άνοιγμα της πόρτας του διαμερίσματος καλωδίων

3.4.5
Εικόνα 36. Κλειστή πόρτα διαμερίσματος ελέγχου

3.4.3 Πόρτα διαμερίσματος βοηθητικού εξοπλισμού
α) Γυρίστε το χειριστήριο του διαμερίσματος.
β) Τραβήξτε για να ανοίξετε

Άνοιγμα του διαμερίσματος καλωδίων των πεδίων
τύπου SDM (Swich Disconnector with Measure) και
SDC (Swich Disconnector Cable) (750 mm)

Βεβαιωθείτε πως το πεδίο δεν τροφοδοτείται, και βάλτε τον
γειωτή εντός. Τα πεδία αυτά κλείνουν με 2 πόρτες των 75 mm.
Η μία πόρτα κλείνει το διαμέρισμα με τον διακόπτη φορτίου,
ενώ η δεύτερη το διαμέρισμα των καλωδίων. Ο τρόπος
ανοίγματος είναι όμοιος με αυτόν των λοιπών πεδίων που
περιγράφηκαν, ενώ πρώτα αφαιρεθούν οι βίδες (Εικ. 37).

Εικόνα 36α. Κλειστή πόρτα διαμερίσματος βοηθητικού εξοπλισμού
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4. Εντοπισμός βλαβών
Πρόβλημα

Αντιμετώπιση

Όλες οι μονάδες
Ο διακόπτης φορτίου δεν μπορεί να κλείσει (ενεργοποιηθεί)

Ελέγξτε αν ο διακόπτης είναι στη θέση:
«Ανοιχτός διακόπτης».
Στρέψτε τον μοχλό χειρισμού δεξιόστροφα.

Ο διακόπτης φορτίου δεν μπορεί να ανοίξει
(απενεργοποιηθεί)

Ελέγξτε αν ο διακόπτης είναι στη θέση:
«Κλειστός διακόπτης».
Στρέψτε τον μοχλό χειρισμού αριστερόστροφα.

Ο διακόπτης φορτίου δεν μπορεί να μπει στη θέση
«Γειωμένος διακόπτης»

Ελέγξτε αν ο διακόπτης είναι στη θέση:
«Ανοιχτός διακόπτης».
Στρέψτε τον μοχλό χειρισμού δεξιόστροφα.
Ελέγξτε αν ο μοχλός χειρισμού είναι τοποθετημένος στην
οπή θέσης «Γειωμένος διακόπτης».

Ο διακόπτης φορτίου δεν μπορεί να μετακινηθεί από τη θέση Ελέγξτε αν ο διακόπτης είναι στη θέση:
«Ανοιχτός διακόπτης» στη θέση «Γειωμένος διακόπτης»
«Γειωμένος διακόπτης».
Στρέψτε τον μοχλό χειρισμού αριστερόστροφα.
Ελέγξτε αν ο μοχλός χειρισμού είναι τοποθετημένος στην
θέση:
«Γειωμένος διακόπτης».
Δεν ανοίγει και δεν κλείνει η πόρτα του διαμερίσματος
καλωδίων

Ελέγξτε αν ο διακόπτης είναι στη θέση:
«Γειωμένος διακόπτης».

Διακόπτης φορτίου με κινητήρα
Ο διακόπτης φορτίου δεν ανοίγει ή κλείνει

Ελέγξτε ότι ο διακόπτης δεν είναι στη θέση:
«Γειωμένος διακόπτης».
Ελέγξτε ότι είναι συνδεδεμένη η βοηθητική τροφοδοσία.

Συνδυασμός με ασφαλειοδιακόπτη
Ο ασφαλειοδιακόπτης δεν κλείνει

Ελέγξτε αν υπάρχει καμμένη ασφάλεια.
Ελέγξτε πως ο μοχλός χειρισμού δεν βρίσκεται στην
προβλεπόμενη οπή.

Αυτόματος διακόπτης
Δεν ανοίγει η πόρτα του διαμερίσματος καλωδίων

Ελέγξτε ότι ο διακόπτης είναι στη θέση:
«Γειωμένος διακόπτης».
Αφαιρέστε το κλειδί από τον αυτόματο διακόπτη πριν
ανοίξετε ή κλείσετε την πόρτα.

Δεν κλείνει ο αυτόματος διακόπτης

Βεβαιωθείτε πως το πηνίο κλεισίματος είναι τανυσμένο και
δεν έχει ενεργοποιηθεί η μανδάλωση.
Βεβαιωθείτε πως το κλειδί βρίσκεται στον αυτόματο διακόπτη
στη σωστή θέση λειτουργίας.
Ελέγξτε πως το βύσμα βοηθητικής τάσης είναι σωστά
συνδεδεμένο.

Μετασχηματιστές οργάνων μέτρησης
Δεν είναι δυνατές μετρήσεις στο δευτερεύον των
μετασχηματιστών ρεύματος

Βεβαιωθείτε πως έχουν απομακρυνθεί οι βραχυκυκλωτήρες
από το δευτερεύον των μετασχηματιστών ρεύματος.
Ελέγξτε τις συνδέσεις.

Πίνακας 5. Εντοπισμός βλαβών
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χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της ΑΒΒ ΑΕ.
Copyright © 2016 ABB
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

1VWG603020M2301/04.17

ABB Marketing Department

Επικοινωνήστε μαζί μας

