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Aplicatii

Separatoarele de sarcină în SF6 sunt destinate pentru retele electrice aeriene cu
valori până la 40,5kV,630A/1250A.
Aceste separatoare de exterior se pot actiona atat manual cât si prin
telecomandă cu caracteristici de rupere a curentiilor nominali cât si a curentilor de
defect.
Carcasa etansă satisface cerintele sistemelor izolate sub presiune ceea ce
înseamnă că nu este necesar complectarea gazului pe perioada de viată
estimată.
Contactele mobile rotative duble asigură o rezistentă dielectrică ridicată pe
parcursul actionărilor normale.

Carcasa din otel inoxidabil este potrivit pentru protejarea
împotriva factoriilor de mediu exterioare cum ar ifi valori
ai temperaturilor extreme, zăpadă, factori de coroziune,
umiditate si mediu salin în conditii de mediu dintre cele
mai solicitate.
Separatoarele de sarcină tip PLS sunt usor de montat
datorită dimensiunilor si a greutătii reduse necesită
întretinere minimă pe întreaga perioadă de viată.

Descrierea generală
Părtile active sunt închise eremetic într-o carcasă din otel inoxidabil rezistent la coroziune si umplu t cu gaz izolant
SF6.
Separatoarele de sarcină tip PLS sunt disponibile în următoarele variante constructive:
;Separatoare de sarcină cu două pozitii:
;Închis (Closed, fig.1);
;Deschis (Open, fig.2);

;Separatoare de sarcină cu trei pozitii:
;Închis (Closed, fig.1);
;Deschis (Open, fig.2);
;Pământare (fig.3);

Structura separatoarelor de sarcină tip PLS asigură rezistenta la solicitările electrodinamice
apărute pe parcursul utilizării în conditii normale si garantează siguranta în exploatare în cazul
aparitiilor defectelor interne cauzate de curentii de scurtcircuit cu durată mai mică de 1 secundă.
În caz de defect intern suprapresiunea gazului este dirijată spre supapa de suprapresiune.

Mecanismul de acŃionare este situat în partea front ală a separatorului de sarcină si se poate telecoma nda sau
actiona manual printr-o tijă izolată sau printr-un dispozitiv mecanic de actionare.
Indicatorul de stare si cadranul manometrului gazului SF6 este pozitionat pe partea de jos al separatorului de sarcină
PLS si ambele se văd clar de la nivelul solului.

Manometru SF6
(standard)

Calitate
Toate procesele de fabricare a separatoarelor de sarcină tip PLS sunt certificate prin certficatul de calitate elaborată
de TUV si în concordantă cu ISO 9001:2000.

Fabricarea echipamentelor sunt conform specificatiilor descrise în
manualul calitătii care este actualizat regulat astfel încât acesta
reflectă cele mai recente proceduri de control al calitătii.

Testarea echipamentelor
Fiecare separator de sarcină tip PLS este supus unei încercări riguroase înainte de livrarea din fabrică. Următoarelor
încercări de rutină sunt supuse echipamentele fabricate pentru garantarea calitătii, fiabilitătii si s igurantei produselor:
- măsurarea rezistentelor circuitelor active,
- viteza de închidere/deschidere a contactelor si la punere la pământ,
- măsurarea cuplului de actionare,
- presiunea de umplere si încercări de etansietate
- încercări de descărcări partiale,
- încercări de rigiditate dielectrică,
- conformitate cu desene si diagrame,
- functionarea circuitelor auxiliare.

Standarde
Separatoarele de sarcină tip PLS sunt fabricate si testate în conformitate cu cele mai noi cerinte a s tandardelor IEC.
IEC 62271*1 – Specificatii comune pentru aparatajul electric de conexiune si comandă de înaltă tensiune.
0
Temperatura ambientală:
; valoarea maximă 40 C.
0
; valoarea maximă a mediei pe 24 de ore 35 C.
0
; valoarea minimă ;25 C.
Altitudinea de montare:
; până la 1000m.
; peste 1000m se va consulta fabricantul.
IEC 62271*200 – Aparataj în carcasă metalică pentru curenti alternativi cu tensiuni nominale peste 1 kV si până la
52kV.
Clasificarea aparatajului: clasa PM (partitionat metalic).
Pierderea continuitătii în operare: LSC nu este clasificat.
IEC 62271*102 – Aparataj de înaltă tensiune. Separatori si separatori de legare la pământ de înaltă tensiune si curent
alternativ.
IEC 60265*1 – Întrerupătoare pentru tensiuni nominale cuprinse între 1kV 8i 52kV.
Clasa: M1 / E3
1000 cicluri de acŃionări de inchidere/deschidere.
100 de cicluri de acŃionare pentru valori de curenti 100% preponderent active.
Clasa M2
5000 cicluri de actionări de inchidere/deschidere
IEC 60529 – Clasificarea gradelor de protectie asigurate pentru carcase (cod IP).

Carcateristici principale
Caracteristici electrice si mecanice
Tensiune nominală
Altitudine (conf. IEC 62271;1)
Temperatura mediului ambiant (conf. IEC 62271;1)
Umiditatea relativă
Tensiunea nominală a izolatiei
Tensiunea nominală de tinere la impuls de trăsnet
între faze si fată de pământ
Tensiunea nominală de tinere la impuls de trăsnet de
a lungul izolatiei
Tensiunea nominală de tinere la impuls de comutatie
la frecventă industrială între faze.
Tensiunea nominală de tinere la impuls de comutatie
la frecventă industrială de a lungul izolatiei .
Frecventa nominală
Curent nominal
Curent de rupere de scurtcircuit

UM
kV
m
0
C
%
kV

7,2

12

7,2

12

Valori
17,5
24
≤ 1000***
- 25 ÷ 55**
95
12
17,5
24

kV

60

75

95

95

kV

70

85

110

kV

20

28

kV

23

32

Hz
A
kA

Curent de închidere la scurtcircuit
Durata nominală a scurtcircuitului
Grad de protectie pe partea frontală
Gradul de protectie a circuitelor de MT
Anduranta mecanică Separator de sarcină IEC60265*1
Anduranta electrică Separator de sarcină IEC60265*1
Anduranta mecanică Cutit punere la pământ

kA
s
IP
IP

36

40,5*

36

40,5

125

170

185

110

145

195

210

42

38

50

70

95

48

45

60

80

110

50 - 60
630 - 1250**
1616 – 20 - 25
2012,5 – 16 – 20
21
2,5 x Ik
3*
3
3X
67
1000 actionări / Clasa M1
100 actionări la In (0,7) /Clasa E3
1000 actionări / Clasa M1

IEC62271*102

Actionări electrice

12*

Cutit punere la pământ

5 actionări /Clasa E2

IEC62271*102

Capacitate de rupere curent nominal
Capacitate de rupere buclă închisă
Capacitate de rupere a transformatoarelor în gol
Capacitate de rupere a cablurilor încărcate
Capacitate de rupere a liniilor încărcate
Capacitate de rupere în puneri la pământ
OPłIONAL
Actionări mecanice
Actionări electrice

A
A
A
A
A
A

630
630
16
32
32
57
5000 actionări / Clasa M2
400 actionări la In (0,7)
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Separatoarele de sarcină tip PLS se pot actiona prin telecomandă sau manual în două moduri diferite. O prima
modalitate este cu actionare manuală prin intermediul unei manivele de la nivelul solului sau cu ajutorul unei scări
mobile. O altă modalitate este actionarea cu ajutorul unei tije izolate.

Actionare electrică
cu motor

Actionare manuală cu
tijă izolată

Actionare manuală
cu mâner

Montaj vertical
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Accesorii optionale
Accesori
Contacte auxiliare pe calea de curent principala
Contacte auxiliare la punere la pământ
Dispozitiv de actionare motorizată
Suport lacăt pentru cutitele principale
Suport lacăt pentru cutitele de punere la pământ
Presostat pentru presiunea gazului SF6
Mâner de actionare de la sol
Suport montare transformator de alimentare
Accesorii de montaj
Conectori pentru cabluri
Conectori cabluri tip cot pentru 630A
Blocare mecanică în cazul lipsei de gaz

2 pozitii
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

3 pozitii
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

Contacte auxiliare (optional):
Contactele auxiliare ale separatoarelor de sarcină se pot instala pe mecanismul de actionare oricând.
Contacte optionale
Contacte standard

ReŃea

Pământ

Cu două pozitii

Mecanism de actionare

Mecanism de
actionare standard

Actionare
motorizată

Cu trei pozitii

Actionare
motorizată cu
semnalizare la
distantă
Mecanism de
actionare standard

Actionare
motorizată

AcŃionare
motorizată cu
semnalizare la
distantă

Presostat

Există posibilitate de racord al cablurilor la PLS cu
ajutorul izolatoarelor de trecere din silicon

Adresa: Bistrita, str. Subcetate, nr. 10A

.

Tel: 0263-210181, 0759-025730, Fax: 0263-213327, e-mail: instalelectromayer@yahoo.com

www.electromayer.ro

Actionare cu motorizare (optional)

Alimentare
Tensiune de
alimentare
Tensiune de
alimentare

Suporti de montare separator

Suport pentru blocare cu lacă

24

48

Curent continu
110
125

24

48

Curent alternativ
110
230

220

Suport montare transformator de tensiune

Contor mecanic de actionări

Indicator de stare a separatorului Închis /Deschis

Adresa: Bistrita, str. Subcetate, nr. 10A

Tel: 0263-210181, 0759-025730, Fax: 0263-213327, e-mail: instalelectromayer@yahoo.com

www.electromayer.ro

Tipuri de separatoare de sarcină disponibile:

Montaj orizontal

Montaj vertical

Variantă constructivă cu trei pozitii
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Dimensiuni pentru varianta constructivă cu două pozitii

Dimensiuni pentru varianta constructivă cu trei pozitii
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Schema electrică de actionare varianta motorizată
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Mentenantă si impact ambiental
Întretinerea:
Toate componentele care sunt incluse în carcasa metalică etansă sunt fără mentenantă pe întreaga durata de viată a
separatorului. Componentele mecanice de actionare amplasate pe partea exterioară a carcasei etanse sunt tratate
sau sunt fabricate din material anticoroziv. Părtile în miscare sunt lubrificate din fabrică pentru întreaga durată de
viată a echipamentului. Unitătiile instalate in medii de poluare grele necesită lucrări de inspectii periodice si de
întretinere.
Umplerea cu gaz izolant:
Manometru montat pe separatoarele PLS monitorizează presiunea gazului SF6 în unitate. Toate unitătile sunt testate
la fabrică pentru verificarea scurgerilor de gaz SF6 care sunt asa de reduse încât asigură presiune de funcŃionare pe
perioada de 30 de ani de viată în exploatare.
În cursul comutărilor din cauza arcului electric fo rmat gazul izolant se descompune. Odată ce arcul se stinge mediul
izolant în SF6 se reface.

Pentru umplerea cu gaz izolant SF6 este recomandata folosirea kitului de umplere SEL care permite vizualizarea
presiunii interioare si monitorizarea acestuia pe parcursul operatiei de umplere. Acest dispozitiv asigură minimizarea
scurgerilor gazului în cursul procesului de umplere.
Detalii complete a procedurii incluse în kitul de umplere.
Kitul de umplere a gazului:
Permite accesul la gazul de izolare printr-o valvă si prin mufă ¼ pentru conectare la rezervor (regulator de presiune
nu este inclus).
Terminarea duratei de viată a separatoarelor:
Fabrica SEL este angajat în protectia mediului. Este obligatia noastră de a facilita reconditionarea materialelor
rămase la sfârsitul de viată a produsului. Fabrica are capacitatea de a recupera gazul Sf6 din separatoarele
dezafectate. Nu există cerinte explicite cum se dezafectează separatoarele PLS la sfârsitul duratei de viată.
Reciclarea produsului se face conform IEC 61634 editia 1995 sectiunea 6 si în particular 6.5.2.a.
Materiale
Fier
Otel inoxidabil
Cupru
Argint
Piese din plastic
Cauciuc
Gaz SF6
Epoxy
Ambalaj

Reciclabile
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da

re

Efecte ambienatale 8i recicla
Separare si retopire
Separare si retopire
Separare si retopire
Separare si retopire
Ardere pentru energie
Ardere pentru energie
Refolosire
Recuperare 60% cenusă siliconică dacă
este ars pentru energie.
Reutilizare sau ardere pentru energie
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ATENTIE: Gazul SF6 trebuie reciclat, nu se va elibera în atmosferă
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